
 

OPAC EN10080-00 
Toepassingsreglement voor de Conformiteitsattestering volgens EN10080 Herziening 00 

Goedgekeurd door BT1 op 20060000, door Raad van Bestuur op 20060306 

 

_________________________________________________________________________________ 
OCAB OCBS   Avenue Arianelaan, 5   B 1200 BRUSSELS 

Phone : + 32 2 509 14 99   Fax : + 32 2 509 14 00   E-mail : ocab@ocab-ocbs.com 
Website : www.ocab-ocbs.com 

©2005 OCAB/OCBS 

 

 

Toepassingsreglement 
voor de Verklaring van overeenstemming van 

Betonstaal 
overeenkomstig Annex ZA van EN 10080 

1 Toepassingsgebied van het document 
2 De systemen van de Verklaring van overeenstemming op het gebied van BPR 

2.1 Onderliggende principes 
2.2 Methodes van conformiteitcontrole 

2.2.1 Typeonderzoek (TO) 
2.2.2 Steekproefsgewijze controle (SC) 
2.2.3 Productiecontrole in de fabriek (PCF) 

2.3 Systemen van overeenstemmingsbevestiging 
2.4 Systeem 1+ 

2.4.1 Taken en basis voor CE markering 
2.4.2 Specificiteit 

3 Hoofd Kwesties in Annex ZA van EN 10080 
3.1 Clausules van deze Europese Norm die de bepalingen van EU- Bouwproductrichtlijn richt 

3.1.1 Essentiële kenmerken 
3.1.2 Geen voorgeschreven prestatie optie 

3.2 Systemen voor de verklaring van overeenstemming van producten 
3.2.1 Algemeen 
3.2.2 Stappen van overeenstemmingscontrole 

3.3 Permanente bewaking 
3.4 Herwaardering en vernieuwing van certificatie 
3.5 EG- gelijkvormigheidsattest 
3.6 Verklaring van overeenstemming 
3.7 CE markering en etikettering 

3.7.1 Informatie 



 

_________________________________________________________________________________ 

OPAC EN10080-00 nl, Application Date: 20060306, Page 2 of 42 

3.7.2 Voorbeeld voor CE markering  
3.7.3 Gehechte informatie over het product zelf of over een etiket in bijlage aan het 

4 Basis regels voor PCF die bij Leidraad B worden uitgegeven 
4.1 Algemene commentaren 
4.2 Controles en tests 

4.2.1 Toezicht op overeenstemming 
4.2.2 Naspoorbaarheid 

4.3 Inhoud van de technische beschrijvingen op producten 
4.4 Naleving van ISO 9000 

5 Productiecontrole in de fabriek door de fabrikant 
5.1 Algemene voorschriften 

5.1.1 Productiecontrole in de fabriek voor decoilers 
5.2 Het kwaliteitshandboek van de werken 
5.3 De systemen van het beheer 

5.3.1 Het beleidsverklaring van de kwaliteit 
5.3.2 De vertegenwoordiger van het beheer 
5.3.3 Interne controles en beheersoverzicht 
5.3.4 Opleiding 

5.4 Systeem van documentatie 
5.4.1 De controle van het document 
5.4.2 De verslagen van de kwaliteit 

5.5 Interne kwaliteitsbeheersing 
5.5.1 Procesbeheersing 
5.5.2 Constituenten van betonstaal 
5.5.3 Het meten en het testen 
5.5.4 Statistische methodes 
5.5.5 Behandeling, opslag, verpakking en levering 
5.5.6 Het testen van de autocontrole van monsters 
5.5.7 Corrigerende actie 

6 Taken voor het genotificeerd organisme 
7 Typeonderzoek 

7.1 Monsterneming 
7.2 Eigenschappen en testmethodes 
7.3 Evaluatie van testresultaten 
7.4 Gebruik van historische gegevens 
7.5 Rapporten 

8 Aanvankelijke inspectie van de fabriek 
8.1 Inspectie van een nieuwe fabriek 



 

_________________________________________________________________________________ 

OPAC EN10080-00 nl, Application Date: 20060306, Page 3 of 42 

8.2 Inspectie van een bestaande fabriek 
8.3 Criteria voor de evaluatie van het productiemateriaal 
8.4 Criteria voor de evaluatie van laboratoria 
8.5 Rapporten 

9 Permanente bewaking, evaluatie en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek 
9.1 De taken van de inspectie 
9.2 Frequentie van inspecties 
9.3 Rapporten 
9.4 Evaluatie van de resultaten van autocontrole het testen van monsters 

9.4.1 De taken van de evaluatie 
9.4.2 Aantal en timing van evaluaties 
9.4.3 Evaluatie van testresultaten 

10 De controle van de uitvoering van monsters die bij de fabriek worden genomen 
10.1 Monsterneming 
10.2 Aantal monsters, eigenschappen en testmethodes 
10.3 Evaluatie van testresultaten 
10.4 Rapporten 

11 Acties in het geval van non-conformiteit 
11.1 Acties die door de fabrikant moeten worden gevoerd 

12 Vragenlijst betreffende PCF 
13 Identificatie 
14 Certificatie procedure 

14.1 Fabrikanten die geen certificaat van ISO houden 9000 
14.1.1 Typeonderzoek van het product door het genotificeerd organisme 
14.1.2 Productiecontrole in de fabriek door de fabrikant 
14.1.3 Aanvankelijke inspectie van fabriek en productiecontrole in de fabriek door het 

genotificeerd organisme 
14.1.4 Permanente bewaking, evaluatie en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek 

door het genotificeerd organisme 
14.2 Fabrikanten die reeds een certificaat van ISO houden 9000 

14.2.1 Typeonderzoek van het product door het genotificeerd organisme 
14.2.2 Productiecontrole in de fabriek door de fabrikant 
14.2.3 Aanvankelijke inspectie van fabriek en productiecontrole in de fabriek door het 

genotificeerd organisme 
14.2.4 Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek 

door het genotificeerd organisme 
15 Toepassing voor certificatie 
16 Voorbeeld van EG- Certificaat 



 

_________________________________________________________________________________ 

OPAC EN10080-00 nl, Application Date: 20060306, Page 4 of 42 

 

  

 

1 Toepassingsgebied van het document 
Dit document specificeert de procedure dat voor de verklaring van overeenstemming van betonstaal 

overeenkomstig Annex ZA van EN 10080 moet worden toegepast. 

 

Het is op alle producten die door EN 10080 worden en op andere gelijkaardige producten verwant in 

andere normen behandeld van toepassing de waarvan toepassing overeenkomstig de 

Bouwproductrichtlijn (BPR - 89/106/EEC) wordt gemaakt. 

 

De regels die aan het onderhavige toepassingsreglement ten grondslag liggen voldoen aan 

verschillende officiële documenten die door de Europese Commissie worden uitgegeven de van wie 

verwijzing wordt geciteerd. 

 

Het onderhavige toepassingsreglement kan door verdere documenten niet die aan publicatie worden 

onderworpen en worden voltooid bestemd voor intern gebruik door het genotificeerd organisme 

verantwoordelijk voor het certificatieproces.   

2 De systemen van de Verklaring van overeenstemming op het 

gebied van BPR 
De leidraad k gaat in detail op de diverse verklaring van overeenstemming (AoC) systemen binnen de 

context van de implementatie van BPR. Het richt ook de relatie tussen de systemen AoC en de 

genotificeerde organisme (GO). Het verduidelijkt de rol van de relevante genotificeerde organisme 

onder de verschillende systemen AoC. 

2.1 Onderliggende principes 

BPR identificeert een volledige reeks verklaring van overeenstemmingsystemen met inbegrip van alle 

actoren met hun respectieve rollen en taken. De vrijwillige Europese of internationale normen [ISO 

9000 reeksen, ISO 17025, EN 45000 reeksen] kunnen als uitgangspunt worden gebruikt waar 

aangewezen maar niet verplicht zijn. 

 

De producent is volledig verantwoordelijk voor de bevestiging dat de producten in overeenstemming 

met de voorschriften van een technische beschrijving zijn. De betrokkenheid van een derde, zelfs om 

een EG-gelijkvormigheidsattest te verstrekken, verlicht de producent van geen van zijn verplichtingen. 
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Nochtans, onder BPR, wordt de verantwoordelijkheid voor specifieke acties gegeven aan een derde 

voor alle systemen van verklaring van overeenstemming (AoC) behalve systeem 4. 

 

Al dan niet er derde interventie in verklaring van overeenstemming is, moeten alle tests en procedures 

die door BPR en de technische beschrijvingen worden vereist correct worden uitgevoerd en worden 

gedocumenteerd. De documentatie zal voor het op de hoogte brengen van autoriteiten en 

toezichtautoriteiten waar relevant beschikbaar zijn. 

2.2 Methodes van conformiteitcontrole 

2.2.1 Typeonderzoek (TO) 

Het typeonderzoek van het product door de fabrikant of een genotificeerd organisme is van 

toepassing op alle systemen AoC. Een typeonderzoek is de volledige reeks tests of andere 

procedures die in de geharmoniseerde technische specificatie worden beschreven, de prestaties van 

monsters van producten representatief voor het producttype bepalen. Een TO verifieert dat een 

product aan de geharmoniseerde technische specificatie voldoet. Het bepaalt de prestaties van alle 

geharmoniseerde te verklaren kenmerken. Afhankelijk van de beperkingen van langs gekozen 

beoogde doelen, en de specifieke markten die door de fabrikant worden overwogen, zou het 

werkingsgebied van TO tot die kunnen worden beperkt van toepassing op het voorzien gebruik. Een 

producten gamma kan verscheidene versies van het product behandelen, op voorwaarde dat de 

verschillen tussen de versies niet het niveau van veiligheid en de andere voorschriften betreffende de 

prestaties van het product beïnvloeden. Een typeonderzoek is geen evaluatie van de geschiktheid 

voor gebruik van een product. TO is eerder een bepaling van de prestaties van een product, op basis 

van tests of andere procedures die in de technische beschrijvingen worden beschreven. TO is slechts 

één element dat bepaalt al dan niet van een product kan worden getuigd om in overeenstemming met 

een technische beschrijving te zijn. Nochtans, speelt TO een fundamentele rol onder BPR aangezien 

het de verwijzing voor de verklaarde prestaties van het product verstrekt. 

2.2.2 Steekproefsgewijze controle (SC) 

De steekproefsgewijze controle van monsters die bij de fabriek, op de open markt of op een bouwwerf 

worden genomen wordt gemaakt door de fabrikant of een genotificeerd organisme. De Beschikkingen 

van de Commissie beperken uitvoering over het algemeen controle door Genotificeerde organisme, 

onder de verklaring van overeenstemmingprocedures, tot het gebouw van de fabrikant of zijn 

gemachtigde vertegenwoordiger. Een juiste „steekproefsgewijze controle “ veronderstelt dat: 

 De bouwproducten wordt overeenkomstig de testmethodes getest die in de technische 

beschrijving en het typeonderzoek gespecificeerd. 

 De testresultaten worden met de verklaarde prestaties van het product vergeleken dat uit het 

typeonderzoek wordt afgeleid. 
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Een testrapport wordt ingeleverd, bevestigend dat de bevindingen in overeenstemming met de 

technische beschrijvingen, lTT en PCF- bepalingen zijn. 

2.2.3 Productiecontrole in de fabriek (PCF) 

In BPR, betekent de productiecontrole in de fabriek de permanente interne controle van productie die 

door de fabrikant wordt uitgeoefend. Normaal omvat dit het testen door de fabrikant, om naleving te 

verzekeren van de vervaardigde producten van de verklaarde prestaties van het typeonderzoek. 

2.3 Systemen van overeenstemmingsbevestiging 

De systemen van overeenstemmingsbevestiging omvatten: 

Certificatie van de overeenstemming van het product door een op de hoogte gebrachte certificatie-

instantie op basis van verschillende taken voor de fabrikant en de genotificeerde organisme 

(Systemen 1 en 1+). 

Verklaring van overeenstemming van het product door de fabrikant (Systemen 2, 2+, 3 en 4) 

2.4 Systeem 1+ 

2.4.1 Taken en basis voor CE markering 

Volgens systeem 1+, van kracht volgens EN 10080 voor betonstaal, worden de verschillende taken 

bepaald als volgt: 

 Taak voor fabrikant 

o Productiecontrole in de fabriek 

o Het verdere testen van monsters die bij fabriek worden genomen 

 Taak voor genotificeerd organisme 

o Typeonderzoek van product 

o Aanvankelijke inspectie van fabriek en productiecontrole in de fabriek 

o Permanente bewaking, evaluatie en goedkeuring van productiecontrole in de fabriek 

o De controle van de uitvoering van monsters die bij fabriek worden genomen 

 Basis voor CE markering 

o De overeenstemmingsverklaring van de fabrikant, 

o Certificaat van productovereenstemming. 

2.4.2 Specificiteit 

Onder systeem 1+, wordt de verantwoordelijkheid voor de certificatie van de overeenstemming van 

het product (op basis van taken door de producent en het genotificeerd organisme) gegeven aan een 

derde. Het is normale praktijk dat de individuele taken die worden vereist om productcertificatie toe te 

laten om plaats te vinden door diverse partijen - b.v. producent, certificatie-instantie, 

keuringsorganisme, laboratorium worden uitgevoerd. De certificatie-instantie is verantwoordelijk voor 

het assembleren van alle relevante informatie, verifiërend dat de taken volgens de technische 

beschrijving en de beoordeling van en het verklaren van de overeenstemming van het product zijn 
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uitgevoerd. De certificatie van het product kan daarom als worden beschouwd een parapluactiviteit, 

gebruik makend van informatie uit diverse bronnen. Binnen deze algemene regeling, de producent 

een significante rol te heeft hebben, met inbegrip van het testen van bepaalde productkenmerken als 

deel van een typeonderzoek. De toewijzing van dergelijke tests aan de producent zal in de technische 

beschrijvingen worden vermeld, die op basis van de mandaten van de Commissie worden uitgewerkt. 

 

Onder systeem 1+, ligt de verantwoordelijkheid voor productmonsterneming voor TO, overeenkomstig 

de regels bepaald in de technische beschrijving 1 met de certificatie-instantie (die vaak aan een 

keuringsorganisme wordt afgevaardigd), eerder dan de producent. 

 

Het resultaat van de acties van het genotificeerd organisme in het kader van BPR- Bijlage IIII.2 (I) 

(Systemen 1 en 1+) is in alle gevallen een certificaat van de productovereenstemming. Het enige 

verschil tussen de algemeen gebruikte termen „systeem 1“ en „systeem 1+“ is de methodes die door 

het genotificeerd organisme worden gebruikt het product te beoordelen (d.w.z. 1+ omvat uitvoering 

controle). 

3 Hoofd Kwesties in Annex ZA van EN 10080 

3.1 Clausules van deze Europese Norm die de bepalingen van EG-

Bouwproductrichtlijn richt 

De Europese Norm is voorbereid onder een mandaat M/115 [het Versterken en het voorspannen staal 

(voor beton)] gegeven aan CEN door de Europese Commissie en de Europese Vrijhandelsassociatie. 

De clausules van EN 10080 die in deze bijlage wordt getoond ontmoeten de voorschriften van het 

mandaat dat in het kader van de EG-Bouwproductrichtlijn (89/106/EEC) wordt gegeven. De naleving 

van deze clausules verleent een vermoeden van geschiktheid van de betonstaal die door deze bijlage 

voor de hierin vermelde beoogde doelen wordt behandeld; de verwijzing zal worden gemaakt naar de 

informatie die de CE markering begeleidt. 

3.1.1 Essentiële kenmerken 

Essentiële kenmerken Voorschriften 

Rek 7.2.3.1 

Lasbaarheid 7.1 

                                                      
1 Bij gebrek aan monsternemingregels (en andere typeonderzoek of productiecontrole in de fabriekdetails) in de 

technische beschrijving, zal de Groep Genotificeerde organisme aangewezen gemeenschappelijke instructies aan 

producenten verstrekken. Deze gemeenschappelijke instructies zullen aan het Permanente Comité van de Bouw 

voor goedkeuring worden meegedeeld. Schrijvers van de specificatie konden deze als basis voor toekomstige 

amendementen van de specificaties gebruiken. 
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Doorsnede en tolerantie op doorsnede 7.3.1 

7.3.2  

Buigbaarheid 7.2.6 

Bond 7.4 

Spanningsverhouding 

(maximumsterkte/trekvloeigrens) 
7.2.3 

Trekvloeigrens 7.2.3 

Afschuifweerstand 7.2.4 

Vermoeiing (a) 7.2.5 

Duurzaamheid 7.1.4 

(a) niet toepasselijk voor tralieliggers. 

 

3.1.2 Geen voorgeschreven prestatie optie 

De voorschriften op een bepaald kenmerk zijn niet toepasselijk in die Lidstaten (Lsn) waar er geen 

regelgevende voorschriften op dat kenmerk voor het voorgenomen gebruik van het product zijn. In dit 

geval, zijn de fabrikanten die hun producten in de handel brengen van deze Lsn niet verplicht om de 

prestaties van hun producten met betrekking tot dit kenmerk en optie „te bepalen nog te verklaren 

Geen prestaties die“ (NPD) worden bepaald in de informatie die de CE markering begeleidt kunnen 

worden gebruikt. De optie NPD kan niet worden gebruikt, echter, waar het kenmerk aan een 

drempelniveau onderworpen is. 

3.2 Systemen voor de verklaring van overeenstemming van producten 

3.2.1 Algemeen 

Voor hieronder vermelde producten en beoogde doelen, zal het systeem van verklaring van 

overeenstemming van betonstaal als volgt zijn:  

3.2.1.1 Producten 

 Betonstaal: 

o draad, staven, walsdraad, rollen, 

o afgerolde producten, 

o wapeningsnetten, 

o tralieliggers                             

3.2.1.2 Beoogde doelen 

Wapening van beton. 
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3.2.1.3 Het systeem van de verklaring van overeenstemming 

Systeem 1+: volgens BPR- Bijlage III.2.(i) met uitvoering controle van monsters. 

3.2.2 Stappen van overeenstemmingscontrole 

De stappen van conformiteitcontrole worden hieronder opgesteld. 

Gelijkvormigheidsattest van het product door het genotificeerd organisme 

Verklaring van overeenstemming van het product door de fabrikant 

Typeonderzoek van het product door het genotificeerd organisme 

Productiecontrole in de fabriek door de fabrikant 

Het verdere testen van monsters die bij de fabriek door de fabrikant worden genomen 

Aanvankelijke inspectie van fabriek en productiecontrole in de fabriek door het genotificeerd 

organisme 

Permanente bewaking, evaluatie en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek door het 

genotificeerd organisme 

De controle van de uitvoering van monsters die bij de fabriek door het genotificeerd organisme 

worden genomen 

Nota: het genotificeerd organisme is de certificatie-instantie of het keuringsorganisme die namens de 

certificatie-instantie handelen die allebei door hun Lidstaat met het bericht voor betrokken activiteiten 

worden verleend 

 

Assignation van evaluatie van de overeenstemmingstaken wordt bepaald in de volgende Lijst. 

Taken Inhoud van de taak 

Evaluatie van 

Overeenstemming 

Clausules om van 

toepassing te zijn 

Productiecontrole in de 

fabriek (F.P.C) 

Parameters met 

betrekking tot allen 

kenmerken van Lijst 

ZA.1 

8.1 

Taken voor de 

Producent 
Het verdere testen van 

monsters genomen bij 

de fabriek 

Allen kenmerken van 

Lijst ZA.1 
8.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.5 

Typeonderzoek 
Allen kenmerken van 

Lijst ZA.1 
8.2, 8.4.1 

Aanvankelijke inspectie 

van fabriek en van F.P.C 

Allen kenmerken van 

Lijst ZA.1 
8.1, 8.2 

Taken voor het 

Genotificeerde 

Organisme 

Permanente Allen kenmerken van 8.3, 8.4.2, 8.5, 
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bewaking,Evaluatie en 

Goedkeuring van F.P.C. 

Lijst ZA.1 ZA.2.1.3  

De controle van de 

uitvoering van monsters 

die bij fabriek worden 

genomen 

Allen kenmerken van 

Lijst ZA.1 
8.3.2 

3.2.2.1 Typeonderzoek door het genotificeerd organisme 

Een typeonderzoekprogramma zal onder zowel de goedkeuring van het genotificeerd organisme als 

de verantwoordelijkheid van de fabrikant van de producten worden uitgevoerd alvorens deze 

producten eerst in de handel worden gebracht. Zulk een programma zal voor elk type van betonstaal 

worden uitgevoerd dat een fabrikant overeenkomstig EN 10080 of ander verwante normen in de 

handel brengt. 

 

Door type van betonstaal, wordt het begrepen het volgende: 

 Bij elk correspondeert het type een bepaalde exclusieve verwijzingscode die door de fabrikant 

wordt gegeven; 

 Aan elke identificatie van de fabrikant en de technische klasse zoals die in Hoofdstuk 10 van de 

norm wordt bepaald correspondeert een type van product. 

 

De wijze van identificatie die door de norm wordt gespecificeerd wordt hieronder aan herinnerd 

3.2.2.1.1 Identificatie van de fabrikanten 

Het teken zal bestaan uit het volgende: een symbool dat het begin van het teken, een numeriek 

systeem aanduidt dat de fabrikant identificeert, die uit een land van herkomst aantal en een de 

werkenaantal bestaat. Het land van herkomst zal door een aantal tussen 1 en 9, volgens Lijst 18 van 

de norm worden vermeld. Het de werkenaantal zal bestaan uit een één of twee cijferaantal tussen 1 

en 99, behalve veelvouden van 10. 

3.2.2.1.2 Identificatie van de technische klasse 

De technische klasse zal door een productaantal (code) worden geïdentificeerd dat wordt toegewezen 

en door een Europese organisatie geregistreerd. Het productaantal bepaalt de prestatieskenmerken. 

Het productaantal zal op een tweede rij van ribben of inkepingen worden gerold, of zal toegepast 

worden door om het even welk systeem dat een permanent en onuitwisbaar teken op het product 

verlaat. In elk geval, zal dit teken met een interval van niet meer dan 1.5 m. worden herhaald. Het 

productaantal zal bestaan uit het volgende: een symbool dat op het begin van het teken wijst; een 

numeriek systeem dat op het productaantal wijst. Het systeem om op het productaantal te wijzen zal 
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één van die gebruikt voor de identificatie van de fabrikant of om het even welk systeem zijn dat een 

permanent en onuitwisbaar teken op het product verlaat. 

3.2.2.1.3 Verantwoordelijkheid 

De definitie van de types van Product is onder de verantwoordelijkheid van de Fabrikant die lijsten 

deze en de producten moet die in een geschreven document worden bedoeld. 

  

De definitie van de types van Product die door de Fabrikant worden voorgesteld moet door de 

Certificatie en de Keuringsorganismen worden bevestigd. 

3.2.2.1.4 Uitbreiding van de types van Producten 

Een fabrikant kan een bepaald type van Product met nieuwe producten uitbreiden. Aan dit doel, 

 de fabrikant bepaalt de gevraagde uitbreiding, 

o en stelt aan het voor aan de certificatie-instantie. 

 De certificatie-instantie schat de uitbreiding en 

o beslist het of niet te bevestigen en bevestigt de juiste voorwaarden aan 

o werk het Typeonderzoek voor de nieuwe betrokken producten bij.   

 

Elk type van betonstaal moet het gehele typeonderzoek ondergaan. Het typeonderzoek moet de 

kenmerken richten die in Annex ZA worden vermeld en moet deze volgens de methodes beoordelen 

die in EN 10080 norm  worden gespecificeerd. 

 

Het typeonderzoek zal op eerste toepassing van de norm worden uitgevoerd. Tests die eerder 

overeenkomstig de bepalingen van deze norm (zelfde product, zelfde kenmerk, testmethode, 

monsternemingprocedure, systeem van verklaring van overeenstemming, enz.) worden de uitgevoerd 

kunnen worden in acht genomen. Bovendien zal het typeonderzoek aan het begin van een nieuwe 

methode van productie (waar dit de verklaarde eigenschappen) worden uitgevoerd kan beïnvloeden. 

3.2.2.1.5 Het programma van het typeonderzoek 

Het typeonderzoekprogramma bestaat uit: 

 Identificatie van de verschillende types van producten door de fabrikant, 

 Documentatie door de fabrikant van het bestaan of om uitgevoerde tests met betrekking tot elk 

type te zijn en de beoordeling van van de overeenstemming aan de kenmerken, 

 Voorlegging van de documentatie aan het genotificeerd organisme, 

 Onderzoek en evaluatie van de documentatie door het genotificeerd organisme, 

 Definitie van het definitieve typeonderzoekprogramma door het genotificeerd organisme, 

 Goedkeuring door de fabrikant, 

 Prestaties van tests door de fabrikant onder de supervisie van het genotificeerd organisme (dit 

kan naspoorbaar tests omvatten aangegaan aan derde deellaboratoria op voorwaarde dat zij 
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eerder aan het genotificeerd organisme worden voorgesteld en door de laatstgenoemden 

goedgekeurd); 

 Evaluatie van typeonderzoek door het genotificeerd organisme; 

 Besluit betreffende typeonderzoek door het genotificeerd organisme en bericht aan de fabrikant. 

3.2.2.1.6 Documentatie 

De resultaten van het typeonderzoekprogramma zullen worden geregistreerd en dergelijke verslagen 

zullen worden gehandhaafd en worden ter beschikking gesteld voor inspectie voor een periode van 

minstens 10 jaar na de datum toen het laatste product waarnaar het testprogramma verwijst naar 

werd geleverd. 

3.2.2.2 Productiecontrole in de fabriek 

De fabrikant zal een productiecontrole in de fabrieksysteem in werking stellen. In de 

Bouwproductrichtlijn, betekent de productiecontrole in de fabriek de permanente interne controle van 

productie die door de fabrikant wordt uitgeoefend. Alle elementen, voorschriften en bepalingen die 

door de fabrikant worden goedgekeurd zullen op een systematische manier in de vorm van 

geschreven beleid en procedures worden gedocumenteerd. Deze het systeemdocumentatie zal van 

de productiecontrole een gemeenschappelijk inzicht in kwaliteitsverzekering garanderen en zal 

toelaten de voltooiing van de vereiste productkenmerken en dat de efficiënte verrichting van het 

systeem van de productiecontrole worden gecontroleerd. Een kwaliteitssysteem overeenkomstig EN 

ISO 9001 die de voorschriften van deze Europese Norm omvat ontmoet de voorschriften voor een 

productiecontrole in de fabriek in de betekenis van de Bouwproductrichtlijn. 

 

Het productiecontrole in de fabrieksysteem zal door het genotificeerd organisme worden 

goedgekeurd. 

3.3 Permanente bewaking 

De inspecties van de permanente bewaking zullen bij een frequentie worden uitgevoerd als die 

noodzakelijk door het genotificeerd organisme wordt beschouwd maar niet minder dan tweemaal per 

jaar. 

3.4 Herwaardering en vernieuwing van certificatie 

De duur van certificatie, die op bevredigend behoud van goedkeuring wordt gebaseerd zal voor een 

periode van 5 jaar vanaf de datum van uitgifte van het toepasselijke certificaat zijn. Na deze periode 

zal het systeem van de fabrikant van productiecontrole in de fabriek aan een herwaardering 

onderworpen zijn die alle elementen van het systeem in dit stadium zal omvatten. De monsterneming 

en het testen van het product zullen in dit stadium op het permanente bewakingniveau zijn. 
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De vernieuwing van certificatie zal aan naleving van de voorschriften van toepassing op systeem 1+ 

onderworpen zijn. 

3.5 EG-gelijkvormigheidsattest 

Wanneer de naleving van de voorwaarden van Annex ZA in EN 10080 wordt bereikt, zal de 

certificatie-instantie een gelijkvormigheidsattest (EG-gelijkvormigheidsattest) opstellen, met de 

hieronder vermelde informatie: 

 naam, adres en identificatie van de certificatie-instantie; 

 naam en adres van de fabrikant, of de naam van zijn gemachtigde vertegenwoordiger die in EEA, 

en de plaats van productie wordt gevestigd; 

 beschrijving van het product (type, identificatie, gebruik, exemplaar dat van informatie de CE 

markering begeleidt die aanwijzingen geeft om de kenmerken van het product te identificeren); 

 bepalingen waarmee het product in overeenstemming is (b.v. Annex ZA van EN 10080); 

 bijzondere voorwaarden van toepassing op het gebruik van het product [b.v. bepalingen voor het 

gebruik van een betonstaal in bepaalde omstandigheden,…]; 

 het aantal van het certificaat; 

 voorwaarden en periode van geldigheid van het certificaat, waar toepasselijk; 

 naam van, en langs ingenomen standpunt, de persoon die wordt gemachtigd om het certificaat te 

ondertekenen. 

3.6 Verklaring van overeenstemming 

Daarnaast zal de fabrikant een verklaring van overeenstemming (EG-Verklaring van 

overeenstemming) met inbegrip van het volgende opstellen: 

 naam en adres van de fabrikant, of zijn gemachtigde vertegenwoordiger die in EEA wordt 

gevestigd; 

 naam en adres van de certificatie-instantie; 

 beschrijving van het product (type, identificatie, gebruik…) en een exemplaar van de informatie 

die de CE markering begeleidt; 

 bepalingen waarmee het product in overeenstemming is (b.v. Annex ZA van EN 10080); 

 bijzondere voorwaarden van toepassing op het gebruik van het product [b.v. bepalingen voor het 

gebruik in bepaalde omstandigheden,…]; 

 het aantal van het begeleidende EG-gelijkvormigheidsattest; 

 naam van, en langs ingenomen standpunt, de persoon die wordt gemachtigd om de verklaring 

namens de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger te ondertekenen. 

 

De bovengenoemde verklaring en het getuigschrift zullen in de officiële taal van de lidstaat van 

gebruik van het product worden ter beschikking gesteld. 
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3.7 CE markering en etikettering 

De fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger die binnen de EU of EVA wordt gevestigd zijn 

verantwoordelijk voor het hechten van de CE markering. 

3.7.1 Informatie 

Het te hechten symbool van de CE markering zal Richtlijn 93/68/EC in overeenstemming zijn met. De 

volgende informatie zal het symbool van de CE markering begeleiden: 

 identificatienummer van de certificatie-instantie; 

 naam of het identificeren van teken en geregistreerd adres van de producent; 

 de laatste twee cijfers van het jaar waarin het merken wordt bevestigd; 

 aantal van het EG-Gelijkvormigheidsattest of productiecontrole in de fabriekcertificaat (als 

relevant); 

 verwijzing naar deze Europese Norm; 

 beschrijving van het product: generische naam, materiaal, afmetingen, en voorgenomen gebruik; 

 informatie over die relevante essentiële kenmerken dat in Lijst ZA.1 wordt vermeld dat moet 

voorgesteld worden verklaard zoals: 

o de gespecificeerde waarden van de technische klasse en een verklaring voor elk 

essentieel kenmerk zoals die in Lijst ZA.1 wordt vermeld (met inbegrip van „pas“ voor 

pas/ontbreek voorschriften, waar noodzakelijk); 

o een alternatief, het product alleen aantal; 

o „Geen prestaties die“ voor kenmerken worden bepaald waar dit relevant is. 

 

De „geen prestaties bepaalde“ optie (van NPD) kan niet worden gebruikt waar het kenmerk aan een 

drempelniveau onderworpen is. Anders, kan de optie NPD worden gebruikt wanneer en waar het 

kenmerk, voor een bepaald voorgenomen gebruik, niet onderworpen aan regelgevende voorschriften 

in de Lidstaat van bestemming is . 

 

De CE markering en de begeleidende informatie zullen in één van de volgende plaatsen worden 

geplaatst: 

 voor de betonstaal, 
 of wanneer niet mogelijk kan het zijn  

o voor het begeleidende etiket, 
o op de verpakking of  

 voor de begeleidende commerciële documenten, b.v. een leveringsnota 
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3.7.2 Voorbeeld voor CE markering 2 

Figuur 1 geeft een voorbeeld van de informatie dat op het product, het etiket, de verpakking en/of de 

commerciële documenten moet worden gegeven. 

 

Figuur 2 geeft een vereenvoudigd voorbeeld voor alternatieve CE markering. 

 

Naast om het even welke specifieke informatie met betrekking tot gevaarlijke hierboven getoonde 

substanties, zal het product ook begeleid worden, wanneer en waar vereist en in de aangewezen 

vorm, door documentatie die van een andere wetgeving inzake gevaarlijke substanties een lijst maakt 

waarvoor de naleving wordt geëist, samen met om het even welke informatie die door die wetgeving 

wordt vereist. 

                                                      
2  1148 gehecht na het Ce-Logo is de notificatie nummer van OCBS 
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   1148 
Any Co Ltd. PO Box 23, B1070 

06 

Nummer van het Certificaat:… 

EN 10080:2005 

Product Specificatie (e.g. NBN A24-301) 

Product Nummer 226 
Betonstaal bedoeld voor wapening van beton 

Staaf - 8 x 12000 

 

Rek: Agt 5% 

 

Lasbaarheid: Ceq = 0.52 

 

Doorsnede: 8 mm     Tolerantie: pas 

 

Buigbaarheid bij (terug)buigproef: pas 

 

Bond: pas (oppervlaktemeetkunde) 

 

Spanningsverhouding Rm/Re: 1.08 

 

Trekvloeigrens: 500 MPa 

 

Vermoeiing: NPD 

 

Duurzaamheid: C=0,24; S=0,055; P=0,055; N=0,014; Cu=0,85; Ceq= 0.52 

Figuur 1. 
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   1148 
Any Co Ltd. PO Box 23, B1070 

06 

Nummer van het Certificaat:… 

EN 10080:2005 

Product Specificatie (e.g. NBN A24-301) 

Product Nummer 000 
Betonstaal bedoelde voor wapening van beton 

Staaf – 8 *  12000 

Figuur 2. 

 

3.7.3 Gehechte informatie over het product zelf of over een etiket in bijlage aan het 

In elk geval, moet de volgende informatie betreffende de CE markering direct op het product zelf of op 

een etiket worden geplaatst stevig in bijlage aan het: 

CE-logo dat door „1148“ wordt gevolgd, EN 10080/. , Jaar van vervaardiging, Naam van 

(fabrikant) certificaathouder, Code van het product. 

4 Basis regels voor PCF die bij Leidraad B worden uitgegeven 

4.1 Algemene commentaren 

De fabrikant is verantwoordelijk voor het organiseren van de efficiënte implementatie van het 

productiecontrole in de fabrieksysteem. De taken en de verantwoordelijkheden in de organisatie van 

de productiecontrole zullen worden gedocumenteerd en deze documentatie zal bijgewerkt worden 

gehouden. In elke fabriek kan de fabrikant de actie aan een persoon afvaardigen die het 

noodzakelijke gezag heeft: 

 identificeer procedures om overeenstemming van het product in aangewezen stadia aan te 

tonen; 

 identificeer en registreer om het even welke instantie van non-conformiteit; 

 identificeer procedures om instanties van non-conformiteit te verbeteren. 
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De fabrikant zal bijgewerkte documenten en houden bepalend de productiecontrole in de fabriek 

opstellen die hij toepast. De documentatie en procedures van de fabrikant zullen aan het product en 

productieproces aangewezen zijn. Alle systemen van PCF zullen een aangewezen niveau van 

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

 de voorbereiding van gedocumenteerde procedures en instructies met betrekking tot 

productiecontrole in de fabriekverrichtingen, overeenkomstig de voorschriften van de verwijzing 

technische beschrijving; 

 de efficiënte implementatie van deze procedures en instructies; 

 de opname van deze verrichtingen en hun resultaten; 

 het gebruik van deze resultaten om het even welke afwijkingen te verbeteren, herstelt de 

gevolgen van dergelijke afwijkingen, behandelt om het even welke resulterende instanties van 

non-conformiteit en, indien nodig, herziet PCF om de oorzaak van non-conformiteit te rectificeren. 

 

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

 de specificatie en de controle van grondstoffen en constituenten; 

 de controles en tests die tijdens vervaardiging volgens een bepaalde frequentie de moeten 

worden uitgevoerd; 

 de controles en tests die op afgewerkte producten volgens een frequentie de moeten worden 

uitgevoerd die kan in de technische beschrijvingen worden bepaald en aan het product en zijn 

voorwaarden van vervaardiging worden aangepast. 

4.2 Controles en tests 

De fabrikant moet beschikbaar de installaties, het materiaal en het personeel hebben of hebben die 

hem toelaten om de noodzakelijke controles en de tests uit te voeren. Hij kan, zoals zijn agent kan, 

deze voorschriften ontmoeten door een toeleveringscontracten overeenkomst met één of meerdere 

organisaties of personen te sluiten die de noodzakelijke vaardigheden en het materiaal hebben. 

 

De fabrikant moet het controle, het meten of testmateriaal in goede werkende voorwaarde kalibreren 

of verifiëren en handhaven, al dan niet het tot hem, het aantonen van overeenstemming van het 

product met zijn technische beschrijving behoort. Het materiaal moet in overeenstemming met de 

specificatie of het systeem van de testverwijzing worden gebruikt waarnaar de specificatie verwijst. 

4.2.1 Toezicht op overeenstemming 

Indien nodig, wordt de controle uitgevoerd van de overeenstemming van middenstaten van het 

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

waar noodzakelijk op het product door het proces van vervaardiging, zodat slechts producten die de 

geplande middencontroles en de tests hebben de overgegaan worden verzonden. 
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4.2.1.1 Tests 

De tests zullen het testplan in overeenstemming zijn met en overeenkomstig de methodes die in de 

technische beschrijving uitgevoerd worden vermeld. Deze methodes zullen over het algemeen directe 

methodes zijn. Het is nochtans mogelijk, in het geval van bepaalde kenmerken, dat de 

voorgeschreven specificatie de mogelijkheid geeft om indirecte testmethodes te gebruiken als een 

welomlijnde correlatie of een verhouding kan worden gevestigd en indien mogelijk geverifi rd tussen 

gespecificeerd kenmerk X - het te verifiëren kenmerk - en een ander kenmerkend y dat gemakkelijker 

of veiliger is te meten dan kenmerkende testmethodes van X. Indirect kan worden behouden wanneer 

beschikbaar en aangewezen. 

4.2.1.2 De Verslagen van de test 

De fabrikant zal verslagen en handhaven vestigen die bewijs leveren dat het product is getest. Deze 

verslagen zullen duidelijk aantonen of het product aan de bepaalde goedkeuringscriteria heeft 

voldaan. Waar het product er niet in slaagt om de goedkeuringsmaatregelen tevreden te stellen, 

zullen de bepalingen voor niet-overeenkomende producten van toepassing zijn. 

4.2.1.3 Behandeling van producten die niet in overeenstemming zijn 

Als controle of test de resultaten aantonen dat het product niet de voorschriften ontmoet, bijvoorbeeld 

als de statistische variatie van testresultaten de grenzen toegestaan door de technische beschrijving 

overschrijdt, moet de noodzakelijke corrigerende actie onmiddellijk worden gevergd. Producten of 

partijen die moeten worden geïsoleerd en behoorlijk worden geïdentificeerd de de in 

overeenstemming zijn niet. Zodra de fout is verbeterd, moet de test of de controle in kwestie worden 

herhaald. Als de producten vóór de resultaten beschikbaar zijn geleverd, zullen een procedure en een 

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

4.2.1.4 Opname van controles en tests (het register van de fabrikant) 

De resultaten van productiecontroles in de fabriek moeten behoorlijk in het register van de fabrikant 

worden geregistreerd. De productbeschrijving, de fabricagedatum en van monsterneming, 

goedgekeurde de testmethode, de testresultaten en de goedkeuringscriteria moeten in het register 

onder de handtekening van de persoon zijn ingegaan verantwoordelijk voor controle die de controle 

uitvoerde. Met betrekking tot om het even welk controleresultaat dat niet de voorschriften van de 

technische beschrijving ontmoet, moeten de correctieve maatregelen die worden getroffen om de 

situatie (b.v. een verdere uitgevoerde test, wijziging van productieproces, het werpen weg of het 

zetten net van product) te rectificeren in het register worden vermeld. 

4.2.2 Naspoorbaarheid 

Het is de fabrikant, of zijn agent, verantwoordelijkheid om volledige verslagen van individuele 

producten of productpartijen, met inbegrip van hun verwante productiedetails en kenmerken bij te 

houden, en verslagen van bij te houden aan wie deze producten of partijen eerst werden verkocht. De 
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individuele producten of de partijen producten en verwante productiedetails moeten volledig 

identificeerbaar en naspoorbaar zijn. De uitdrukking van de voorschriften in de relevante technische 

specificaties zal realistisch aangepast worden houdend in mening een naspoorbaarheid zo volledig 

mogelijk. 

4.3 Inhoud van de technische beschrijvingen op producten 

De technische beschrijvingen specificeren in de aangewezen hoofdstukken de verplichte elementen 

en voorschriften of informatief hierboven verwezen naar. Alles dat uit de noodzakelijke bepalingen van 

productiecontrole in de fabriek en de verklaring van overeenstemming bestaat die voor het product 

wordt goedgekeurd waarop de specificatie betrekking heeft heeft een verplicht karakter. Waar 

mogelijk, moeten de vermelde elementen en de opgestelde voorschriften worden aangepast of 

aanpasbaar: 

aan de bijzondere eigenschappen van de productieprocessen. In het bijzonder, moet de 

productiecontrole afhankelijk van de graad van automatisering van de productieketen kunnen worden 

aangepast, aanpassingsapparaten, zelfaanpassing, die uit de vervaardiging kan bestaan. 

op het prestatieniveau is het product bedoeld om te hebben waar de technische beschrijving van het 

product een waaier van prestatieniveaus voorziet en waar het risico als gevolg van het bereiken van 

niet de voorgenomen prestaties met het niveau varieert. 

 

 

De aanpassingsprocedures moeten worden gekozen in het belang van het ervoor zorgen dat het 

niveau van vertrouwen dat door de productiecontrole effectief het zelfde voor alle denkbare situaties 

van vervaardiging is wordt verkregen. 

4.4 Naleving van ISO 9000 

ISO 9000 reeksen normen is geen verplichte voorschriften in het kader van de Bouwproductrichtlijn en 

niet in geharmoniseerde technische specificaties als dusdanig geweest. 

 

De fabrikanten die een systeem van PCF hebben dat aan ISO 9000 voldoet en dat de voorschriften 

van de aangewezen geharmoniseerde norm richt worden erkend zoals tevredenstellend de 

voorschriften van PCF van de Richtlijn. 

5 Productiecontrole in de fabriek door de fabrikant 

5.1 Algemene voorschriften 

Het doel van productiecontrole in de fabriek is ervoor te zorgen dat de betonstaal op een 

gecontroleerde manier wordt vervaardigd om alle voorschriften van de relevante norm van de 

productspecificatie te ontmoeten. Opdat een genotificeerd organisme zulk een systeem kan verifiëren 

moet het op een gestructureerde manier worden gedocumenteerd. Dit wordt in een het 
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kwaliteitshandboek uitgevoerd van de Werken dat door een reeks procedures, het werkinstructies en 

andere bijbehorende en relevante documenten wordt gesteund en wordt verwezen. Deze moeten 

duidelijk, beknopt zijn en geadviseerde goede praktijken goedkeuren waar toepasselijk. Het 

productiecontrole in de fabrieksysteem kan een deel van een breder, geïntegreerd. beheerssysteem 

vormen op voorwaarde dat men kan aantonen dat alle toepasselijke EN 10080 voorschriften worden 

gericht. 

5.1.1 Productiecontrole in de fabriek voor decoilers 

SG14 heeft een Document van de Positie behandelend de productiecontrole in de fabriekvoorschriften 

toepasselijk door decoilers uitgegeven. Dit document is van toepassing. 

5.2 Het kwaliteitshandboek van de werken 

De documentatie en procedures van de fabrikant voor productiecontrole in de fabriek zullen in een het 

kwaliteitshandboek van de Werken worden beschreven, dat voldoende, onder andere zal beschrijven: 

 de kwaliteitsdoelstellingen en de organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden en de 

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

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

kwaliteitsbeheersing te controleren; 

 de productie en kwaliteitsbeheersing technieken, processen en systematische acties die zullen 

worden gebruikt; 

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

frequentie waarmee zij zullen worden uitgevoerd. 

 

Het kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden dat door de fabrikant voor elke fabriek wordt 

voorbereid zal een adequaat systeem van documentatie omvatten. Het het kwaliteitshandboek zal van 

de Werkzaamheden en de procedures documenteren richten die in werking om worden gesteld om 

ervoor te zorgen dat de vervaardigde betonstaal met de technische beschrijvingen in 

overeenstemming is. Het handboek kan bijbehorende documenten van verwijzingen voorzien die 

verdere details van autocontrole het testen van monsters en de interne kwaliteitsbeheersing 

verstrekken. Voor deze regeling, zal het term het kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden worden 

overwogen om deze bijbehorende documenten te omvatten. 

 

In het geval van een bestaand kwaliteitsbewakingssysteem volgens EN ISO 9000, kan het 

genotificeerd organisme onderzoeken als het overeenkomstige kwaliteitshandboek alle voorschriften 

van EN 10080 ontmoet die voor de productiecontrole in de fabriek van betonstaal relevant zijn. Op 

voorwaarde dat alle voorschriften inbegrepen zijn, kan dit kwaliteitshandboek ook voor 

productcertificatie worden toegepast. 

Richtlijnen 
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 Het kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden is het fundamentele document dat het 

productiecontrole in de fabrieksysteem beschrijft dat door de betonstaalfabriek in werking wordt 

gesteld. Het zal duidelijk het bereik van het productiecontrole in de fabrieksysteem verklaren en 

moet beschrijven hoe elk van de elementen van het systeem wordt gecontroleerd en 

gehandhaafd. 

 Het kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden bestaat normaal uit een hoofddocument samen 

met bijbehorende documenten en technische procedures. Al deze documenten worden 

geschreven in de huidige taal van het land van de fabriek. 

 efficiënt productiecontrole in de fabrieksysteem te verzekeren, moet er een goed bepaalde 

organisatorische structuur zijn binnen de fabriek, die zeer duidelijk de lijnen van rapportering 

toont en dit wordt het best bereikt door één of meerdere eenvoudige diagrammen. Het handboek 

zal van al personeel een lijst maken dat kwaliteit binnen het productieproces samen met hun 

baantitels en naar een beschrijving van hun taken en verantwoordelijkheden kan beïnvloeden 

binnen de kwaliteitsfunctie verwijzen. Deze zullen bijzondere aandacht op het niveau van gezag 

besteden om in overeenstemming zijnd product te controleren, te beoordelen te verifiëren en 

over te gaan. 

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

terwijl men moet erkennen dat het plan één van vele vormen kan overnemen en dergelijke 

dingen omvatten zoals de grafieken van de processtroom en controlelijsten, moet het tonen hoe 

elk van de delen van het proces wordt verbonden. Er moet een duidelijke aanwijzing van zijn 

waar de monsters worden genomen en bij welke frequentie, samen met de toe te passen tests. 

De doelstellingen en de aanvaardbaarheidscriteria zullen ook gedocumenteerd worden. 

 In het geval van een bestaand kwaliteitsbewakingssysteem overeenkomstig ISO 9000 zal men in 

het kwaliteitshandboek duidelijk verklaren van de Werkzaamheden dat het systeem ook voor 

productiecontrole in de fabriek volgens EN 10080 en de andere relevante normen van de 

productspecificatie wordt gebruikt. 

5.3 De systemen van het beheer 

5.3.1 Het beleidsverklaring van de kwaliteit 

Het kwaliteitshandboek zal van de Werkzaamheden een verklaring door beheer bepalend zijn 

kwaliteitsbeleid, doelstellingen en verplichtingen aan het bereiken van productkwaliteit omvatten. 

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

van het bedrijf of door de manager van de fabriek, afhankelijk van de organisatie van het bedrijf, 

of door allebei wordt ondertekend. Het zal de kwaliteitsdoelstellingen en zijn verplichting 

omvatten aan uiterlijk het ontmoeten van de voorschriften van normen en/of van zijn klanten en 

aan de gang zijnde verbetering, zowel intern als. Het zal op goedkeuring van het 
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productiecontrole in de fabrieksysteem zoals samengevat in het kwaliteitshandboek van de 

Werkzaamheden wijzen en dat het verplicht is. 

 Het systeem waardoor al personeel over het kwaliteitsbeleid geïnformeerdw is zal worden 

gedocumenteerd. Een route voor terugkoppeling zal aan hulp begrip van het beleid worden 

gevestigd. 

 In het geval van een bestaand kwaliteitsbewakingssysteem overeenkomstig EN ISO 9000, zal de 

verklaring van het kwaliteitsbeleid een verplichting aan het bereiken van betonstaalkwaliteit met 

betrekking tot de relevante norm van de productspecificatie omvatten. 

 Het beleid van de Kwaliteit zal worden herzien periodiek om te verzekeren de veranderingen in 

doelstellingen worden opgenomen. 

5.3.2 De vertegenwoordiger van het beheer 

De fabrikant zal een beheersvertegenwoordiger benoemen die, ongeacht andere 

verantwoordelijkheden, gezag en verantwoordelijkheid zal bepaald hebben om ervoor te zorgen dat 

de voorschriften van EN 10080 voor de evaluatie van overeenstemming worden uitgevoerd en 

gehandhaafd.  

Richtlijnen 
 De vertegenwoordiger van het Beheer zal duidelijk getoond worden om de noodzakelijke 

toewijding, de tijd en het gezag te hebben om ervoor te zorgen dat de betonstaal met de 

relevante norm van de productspecificatie door de goedkeuring van de voorschriften van het 

gedocumenteerde productiecontrole in de fabrieksysteem blijft in overeenstemming zijn. 

Aangezien hij de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de efficiënte verrichting van 

productiecontrole in de fabriek heeft zullen zijn verantwoordelijkheden onderhoud van het 

kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden, minstens de verrichting van proces en autocontrole 

en de evaluatie van de betonstaalgegevens aan de relevante standaardvoorschriften van de 

productspecificatie omvatten. De efficiënte en onbeperkte communicatiekanalen aan andere 

beïnvloede afdelingen moeten aan het representatieve beheer open zijn om mogelijke problemen 

te bespreken. 

 Het gezag en de verantwoordelijkheid voor het productiecontrole in de fabrieksysteem en de 

kwaliteitsverzekering van betonstaal worden niet noodzakelijk gehouden door de zelfde persoon. 

 Het het kwaliteitshandboek zal van de Werkzaamheden verklaren aan wie de 

verantwoordelijkheid in afwezigheid van de beheersvertegenwoordiger wordt overgebracht. 

5.3.3 Interne controles en beheersoverzicht 

om de voortdurende geschiktheid en de doeltreffendheid van het kwaliteitshandboek van het Werk te 

verzekeren om de voorschriften van EN 10080 te ontmoeten, zal de fabrikant minstens één keer per 

jaar presteren: 

 interne controles; 
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 een beheersoverzicht dat van de productiecontrole in de fabriek, met verslagen van de interne 

controles rekening houdt. 

Richtlijnen 
Voor controles om van waarde te zijn moet er bewijsmateriaal zijn dat opgeheven de niet-

overeenstemming aan een bevredigende conclusie is gevorderd en dit moet door beheer tijdens het 

overzicht worden beoordeeld. De overzichten zullen aan een gevestigde formele agenda door een 

beheersteam en een verslag worden geleid dat van de bevindingen wordt gemaakt, die acties tonen 

de genomen en relevante verantwoordelijkheid te zijn. De overzichten zullen niet alleen met de interne 

controles maar ook van klantenklachten moeten rekening houden. 

De controles moeten bij een bepaalde frequentie, procedures en plan, door opgeleide 

personeelsonafhankelijke van het gebied worden uitgevoerd om worden gecontroleerd. Het is 

essentieel dat de interne controles alle aspecten behandelen die in het kwaliteitshandboek van de 

Werkzaamheden worden behandeld, vergetend geen naleving van betonstaalconstituenten van 

standaardvoorschriften en in-processpecificaties. 

5.3.4 Opleiding 

Het het kwaliteitshandboek zal van de Werkzaamheden de maatregelen beschrijven die worden 

getroffen om ervoor te zorgen dat al personeel betrokken bij verrichtingen die interne 

kwaliteitsbeheersing en productkwaliteit kunnen beïnvloeden aangewezen ervaring of opleiding heeft. 

De aangewezen verslagen zullen worden behouden.  

Richtlijnen 
 De adequate opleiding van al personeel belast met kwaliteit verwante kwesties en het vormen 

van een deel van het productiecontrole in de fabrieksysteem zijn van eerste belang. Het zorgt 

ervoor dat de nauwkeurige vaardigheden en het niveau van begrip worden bereikt om taken toe 

te laten om correct en efficiënt worden uitgevoerd. 

 Een opleidingsplan, dat al relevant personeel omvat zal beschikbaar zijn, een lijst makend van de 

essentiële vereiste vaardigheden en het onderwijs voor elk element van de de te behandelen 

taak/verantwoordelijkheid. Deze moeten zowel technische vaardigheden als een inzicht in de 

functie en de verrichting van kwaliteitssystemen behandelen. Het opleidingsplan moet door 

beheer worden gesteund en ononderbroken zijn. Het zal op het minimum onderwijsniveau wijzen 

dat voor elke rol wordt vereist. De opleiding kan extern, evenals intern zijn - de details hiervan 

zullen worden geregistreerd. 

 Een afzonderlijk opleidingsplan voor nieuwe aanzetten zal worden vereist om inductie opleiding 

te behandelen. 
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5.4 Systeem van documentatie 

5.4.1 De controle van het document 

De beheersvertegenwoordiger zal voor de controle van alle documenten en gegevens met betrekking 

tot productiecontrole in de fabriek en met deze regeling voor de evaluatie van overeenstemming 

verantwoordelijk zijn. 

 

Deze controle zal ervoor zorgen dat de aangewezen kwesties van alle documenten bij essentiële 

plaatsen beschikbaar zijn dat de verouderde documenten worden teruggetrokken en dat de 

veranderingen of de wijzigingen aan om het even welk document effectief worden geïntroduceerd. 

 

Een hoofdlijst zal worden vastgesteld om de huidige versie van documenten te identificeren om het 

gebruik van niettoepasselijke documenten te verhinderen. 

Richtlijnen 
 De doeltreffendheid van het productiecontrole in de fabrieksysteem baseert zich op de 

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

kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden, de procedures, de werkende instructies, de 

technische beschrijvingen, de plannen, de stroomschema's, testmethodes en gegevensverslagen 

omvatten; deze lijst is niet volledig. Een procedure moet beschikbaar zijn behandelend het 

uitgeven van amendementen en bijgewerkte documenten. Alle documenten zullen worden 

vermeld, gevend juiste identificatie, kwestiestatus en goedkeuring, houders en plaatsen en wijze 

van verwijdering van vorige kwesties. Als de vorige kwesties moeten worden behouden moeten 

zij geschikt worden gemerkt om erop te wijzen dat zij verouderd en teruggetrokken zijn. 

 De principes van de documentcontrole zijn het zelfde als die van ISO 9000, die daarom als 

richtlijnen kan worden gebruikt. 

5.4.2 De verslagen van de kwaliteit 

De fabrikant zal verslagen van productiecontrole in de fabriek voor minstens de periode behouden die 

wordt vereist om de relevante wetgeving na te leven. 

Richtlijnen 
 Alle productiecontrole in de fabriekverslagen zullen voor een minimumperiode van zeven jaar 

worden bijgehouden en het kwaliteitshandboek zal van de Werkzaamheden bewaartermijnen en 

plaats van alle verslagen identificeren. De verslagen van de productiecontrole in de fabriek die 

rechtstreeks op de gebeëindigde betonstaal betrekking hebben zullen voor minstens de periode 

noodzakelijk om aan de wetgeving van de productaansprakelijkheid te voldoen en voor minstens 

een periode van tien jaar worden behouden. 
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 Alle verslagen moeten leesbaar, identificeerbaar, herwinbaar en beschermen zijn die tegen 

schade, verslechtering of verlies. Waar de verslagen zijn overgebracht naar elektronische of 

optische opslagmiddelen, zullen de geschikte hulpexemplaren worden genomen. 

5.5 Interne kwaliteitsbeheersing 

5.5.1 Procesbeheersing 

Het kwaliteitshandboek zal van de Werkzaamheden de parameters voor proces planning, 

procesbeheersing en het testen, inspectie, corrigerende actie, verificatie, bericht en de bijbehorende 

verslagen beschrijven. 

Richtlijnen 
 De procesbeheersing zal worden ontworpen om niet-overeenstemming het voordoen te 

verhinderen zich. Dit kan worden bereikt niet door slechts te testen. Om ervoor te zorgen dat de 

betonstaal aan de relevante norm voldoet van de productspecificatie, wordt de planning van het 

productieproces vereist en zal het volgende richten: 

o Een beschrijving/diagram van de processtroom om de belangrijke 

productieelementen te illustreren en te tonen hoe elk stadium met elkaar verbonden 

is. 

o Doelstellingen en controlegrenzen (en verdere acties als deze niet voor elk 

processtadium worden ontmoet, met inbegrip van parameters die niet inbegrepen in 

de norm van de productspecificatie zijn); 

o Methode en frequentie van en gegevens die verzamelen verwerken; 

o Het adequate testen en controle van middenproducten. 

5.5.2 Constituenten van betonstaal 

De fabrikant zal gedocumenteerde procedures en aangewezen testmethodes bepalen om ervoor te 

zorgen dat de constituenten de voorschriften van de relevante norm van de productspecificatie 

ontmoeten en geschikt zijn om betonstaal toe te laten om worden geproduceerd ontmoetend de 

technische beschrijving. 

 

Het kwaliteitshandboek zal van de Werkzaamheden de methodes beschrijven die door de fabrikant 

worden gebruikt ervoor te zorgen dat de constituenten van de betonstaal met de relevante norm van 

de productspecificatie, met inbegrip van aangewezen testmethodes in overeenstemming zijn. 

5.5.2.1 De inhoud van de stikstof 

Een document van de Positie is voorbereid door SG14 betreffende de toelaatbare inhoud van stikstof 

in aanwezigheid van het binden van elementen. Dit document is van toepassing. 

Richtlijnen 
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 De inkomende levering zal tegen een eerder goedgekeurde specificatie worden beoordeeld en 

zal impliceren over het algemeen monsterneming en het testen. 

 De waarden van het doelniveau van alle constituenten zullen worden gespecificeerd en worden 

geregistreerd. 

5.5.3 Het meten en het testen 

5.5.3.1 Het materiaal van de inspectie, het meten en test 

Het materiaal voor in-proces inspectie en het testen zal regelmatig gecontroleerd worden en 

overeenkomstig de procedures en de frequenties bepaald in het kwaliteitshandboek van de 

Werkzaamheden gekalibreerd. 

Richtlijnen 
 Al materiaal zal uniek geïdentificeerd worden en aan een programma dat in het 

kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden wordt. voorgeschreven geverifieerd Het materiaal 

dat wordt gebruikt om standaardeigenschappen te beheersen en te controleren zal worden 

gecontroleerd en worden gekalibreerd. De verslagen van de controle en van de kaliberbepaling 

zullen controle van de kaliberbepalingsstatus van het materiaal toelaten en dat uit specificatie of 

kaliberbepaling zal „niet voor gebruik“ worden gemerkt en zal geïsoleerde worden. De 

procedures van de controle en van de kaliberbepaling zullen worden gedocumenteerd. 

5.5.3.2 De status van de inspectie en van de test 

De procedures voor de inspectie en teststatus door de stadia van vervaardiging zullen in het 

kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden worden gedetailleerd. 

Richtlijnen 
 Het de kwaliteitssysteem en procedures zullen ervoor zorgen dat alle vereiste inspecties en tests 

worden uitgevoerd. Het systeem moet verstrekken een manier om deze te tonen en de 

bijzondere status van materialen in elk stadium van het proces is gedaan. Dit wordt waarschijnlijk 

het best bereikt door onder*tekenen-weg van resultaten in de werkende logboeken door de 

kwaliteitsmanager of zijn aangestelde, die door aangewezen opslaggebieden wordt gesteund 

voor de diverse materialen. 

5.5.4 Statistische methodes 

SG14 heeft een Document van de Positie op de statistische analyse van de resultaten in het kader 

van EN10080 uitgegeven. Dit document is van toepassing. 

5.5.5 Behandeling, opslag, verpakking en levering 

Het het kwaliteitshandboek zal van de Werkzaamheden de voorzorgsmaatregelen beschrijven die 

voor de bescherming van de kwaliteit van de betonstaal worden genomen terwijl onder de 

verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het zal een beschrijving van de procedures omvatten die voor 
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bezit van aandelen worden gebruikt. De documentatie van de levering zal naspoorbaarheid aan de 

gebruikers toestaan. 

5.5.6 Het testen van de autocontrole van monsters 

5.5.6.1 Monsterneming en het testen 

De fabrikant zal een systeem van autocontrole het testen voor elk verklaard type van betonstaal in 

werking stellen. Dit systeem zal worden gebruikt om overeenstemming aan de voorschriften in de 

relevante norm van de productspecificatie aan te tonen. De te testen eigenschappen, de 

testmethoden, de minimumfrequentie van autocontrole het testen en de overeenstemmingscriteria 

zullen met de basisvoorschriften in overeenstemming zijn die in de relevante norm van de 

productspecificatie worden gegeven. 

 

Alle testgegevens zullen worden gedocumenteerd. 

 

Het melden van testresultaten kan de bepaling van de statistische kenmerken voor de relevante 

controleperiode omvatten, d.w.z. aantal testresultaten, betekenen, minimum en maximumwaarde, 

aantal testresultaten die de kenmerk en grenswaarden overschrijden, standaardafwijking en relevante 

fractiles. 

5.5.7 Corrigerende actie 

Het het kwaliteitshandboek zal van de Werkzaamheden procedures voor het overzicht en de 

aanpassing van de productiecontrole in de fabriek in het geval van non-conformiteit documenteren. 

 

De acties die in het geval van non-conformiteit worden gevoerd zullen in een rapport worden 

geregistreerd onderworpen aan inspectie tijdens het beheersoverzicht. 

 

In het geval van betonstaal die een testresultaat oplevert dat met de overeenstemmingscriteria in 

overeenstemming is niet die in de relevante norm van de productspecificatie worden gespecificeerd, 

zal de fabrikant onmiddellijk de beïnvloede hoeveelheid, aangewezen actie voeren om het bericht van 

deze hoeveelheid te verhinderen en de beïnvloede klant bepalen mee te delen als dergelijke 

betonstaal is vrijgegeven. Bovendien zal de fabrikant onmiddellijk de oorzaken van dergelijke non-

conformiteit bepalen, zal corrigerende actie vergen en zal een overzicht van alle relevante 

productiecontrole in de fabriekprocedures ondernemen. Al dergelijke acties en bevindingen zullen 

geschikt geregistreerd worden in een rapport onderworpen aan inspectie tijdens het beheersoverzicht. 

 

Het genotificeerd organisme kan vereisen over deze acties en bevindingen geïnformeerd worden 

gehouden. 
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5.5.7.1 Het meten en testmateriaal voor autocontrole het testen 

Het materiaal dat voor autocontrole het testen wordt gebruikt zal regelmatig gecontroleerd worden en 

overeenkomstig procedures en frequenties bepaald in het kwaliteitshandboek van de 

Werkzaamheden gekalibreerd. Deze procedures kunnen vergelijking van testresultaten door 

vaardigheid met een ander aangewezen laboratorium te testen in het kwaliteitshandboek van de 

Werkzaamheden omvatten. 

 

Het kwaliteitshandboek zal van de Werkzaamheden procedures documenteren om ervoor te zorgen 

dat al personeel betrokken bij autocontrole het testen aangewezen ervaring en opleiding heeft. De 

aangewezen verslagen zullen worden behouden. 

Richtlijnen 
 Al materiaal dat voor het uitvoeren van autocontrole het testen wordt gebruikt zal uniek 

geïdentificeerd worden en aan een voorgeschreven programma gekalibreerd. Uitrusting en/of de 

materialen die als verwijzingen tijdens deze kaliberbepalingen wordt de gebruikt moeten volgens 

nationale of andere erkende normen worden van verwijzingen voorzien. De verslagen van de 

kaliberbepaling zullen op aanvaardbare grenzen van gebruik wijzen en zullen controle van de 

kaliberbepalingsstatus van het materiaal toelaten; dat uit kaliberbepaling zal „niet voor gebruik“ 

worden gemerkt en zal geïsoleerd worden. De procedures van de kaliberbepaling zullen worden 

gedocumenteerd. Als het noodzakelijk wordt gevonden om gegevens na re-calibrations aan te 

passen, zal dit worden gedocumenteerd en het genotificeerd organisme geïnformeerd. Dit zal 

van belang in situaties zijn waar de aanpassing een non-conformiteit veroorzaakt. 

 De aangewezen acties zullen worden gevoerd wanneer vaardigheid het testen afwijkende 

resultaten toont en deze zullen worden gedocumenteerd. 

5.5.7.2 De verslagen van de kwaliteit 

De fabrikant zal verslagen van de resultaten van de autocontroletest en aangewezen verslagen op 

testmateriaal voor minstens de periode behouden die wordt vereist om de relevante wetgeving na te 

leven. 

Richtlijnen 
 De verordeningen geldig in het land van vervaardiging bepalen de minimumperiode van behoud 

van alle autocontrole en testmateriaalverslagen en bovendien zal dit voor minstens een periode 

van zeven jaar zijn. Het kwaliteitshandboek zal van de Werkzaamheden bewaartermijnen en 

plaats van alle verslagen identificeren. De verslagen moeten naspoorbaarheid van de 

autocontroletests aan de monsternemingpunten toestaan. 

 Alle verslagen moeten leesbaar, identificeerbaar, herwinbaar en beschermen zijn die tegen 

schade, verslechtering of verlies. Waar de verslagen zijn overgebracht naar elektronische of 

optische opslagmiddelen, zullen de geschikte hulpexemplaren worden genomen. 
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6 Taken voor het genotificeerd organisme 
Het genotificeerd organisme heeft verantwoordelijkheid voor de functies van certificatie van: 

 Typeonderzoek, 

 Aanvankelijke Inspectie van fabriek en van de Productiecontrole in de fabriek, 

 Permanente bewaking, Evaluatie en Goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek, 

 De controle van de uitvoering van monsters die bij de fabriek worden genomen. 

 

Deze functies kunnen door één lichaam of door meer dan één lichaam worden uitgevoerd. De 

inspectiefunctie kan door een keuringsorganisme worden uitgevoerd. 

7 Typeonderzoek 

7.1 Monsterneming 

De monsters zullen onder de verantwoordelijkheid van het genotificeerd organisme volgens de 

voorschriften van de relevante norm worden genomen. 

7.2 Eigenschappen en testmethodes 

De mechanische, fysieke en chemische eigenschappen die voor het testen in de relevante norm van 

de productspecificatie zullen worden gespecificeerd volgens de vermelde testmethodes worden 

bepaald. 

Richtlijnen 
 Andere testmethodes dan vermeld kunnen worden gebruikt op voorwaarde dat men aantoont dat 

deze methode gelijkwaardige resultaten op de betonstaal in kwestie oplevert. 

7.3 Evaluatie van testresultaten 

De verkregen resultaten zullen door het genotificeerd organisme worden geëvalueerd. 

7.4 Gebruik van historische gegevens 

Het document van de Positie dat door SG14 op historische gegevens wordt uitgegeven is van 

toepassing betreffende het gebruik van historische gegevens.  

7.5 Rapporten 

Na elke evaluatie van uitvoering controle resultaten zal een vertrouwelijk rapport zonder uitstel worden 

voorbereid. 
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8 Aanvankelijke inspectie van de fabriek 

8.1 Inspectie van een nieuwe fabriek 

In het geval van een nieuwe fabriek, zullen een eerste inspectie van de fabriek en de 

productiecontrole in de fabriek worden gemaakt, gebaseerd op informatie over de productiecontrole in 

de fabriek en het materiaal dat om betonstaal moet worden gebruikt te vervaardigen. De inspectie zal, 

onder andere: 

 Verifieert dat het kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden aan de voorschriften voldoet; 

 Verifieert dat het materiaal dat wordt gebruikt om voldoet de betonstaal te vervaardigen en te 

testen aan de criteria. 

Richtlijnen 
 De aanvankelijke inspectie van een nieuwe fabriek zal een onderzoek van het kwaliteitshandboek 

van de gehele Werkzaamheden en alle verwante procedures omvatten. 

 De aanvankelijke inspectie kan meer dan twee dagen wegens de noodzaak vergen te 

onderzoeken als het kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden met de totaliteit punten onder 

verwijzing rekening houdt. 

8.2 Inspectie van een bestaande fabriek 

In het geval van een nieuw type van betonstaal bij een bestaande fabriek, zullen de informatie over 

om het even welke significante veranderingen betreffende de productiecontrole in de fabriek en het 

materiaal, dat door de productie van het nieuwe product wordt veroorzaakt worden overwogen. Dit zal 

de basis om vormen te beslissen, gebaseerd op het belang van de veranderingen in het 

kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden, of een bepaalde inspectie noodzakelijk is. In dit geval 

om het even welk nieuw materiaal dat een belangrijke verandering in het kwaliteitshandboek heeft 

veroorzaakt van de Werkzaamheden zal worden geïnspecteerd om te verifiëren dat het aan de 

relevante criteria voldoet. 

Richtlijnen 
 In het geval van een nieuw type van betonstaal bij een bestaande fabriek, is een nieuwe 

inspectie van de fabriek zelden noodzakelijk, behalve wanneer de fundamentele veranderingen 

noodzakelijk zijn geweest om het nieuwe type van product te vervaardigen. Het genotificeerd 

organisme zal beslissen als een nieuwe inspectie noodzakelijk is, rekening houdend met de 

wijzigingen van het kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden en van de relevante procedures. 

8.3 Criteria voor de evaluatie van het productiemateriaal 

De inspectie zal de geschiktheid van het productiemateriaal met betrekking tot het kwaliteitshandboek 

van de Werkzaamheden en met betrekking tot het verstrekken van de capaciteit om de voorschriften 

van de relevante norm van de productspecificatie te ontmoeten beoordelen. De volgende criteria 

zullen worden overwogen: 
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 Het materiaal zal worden verstrekt dat voor productie van betonstaal, met voldoende 

nauwkeurigheid geschikt is om ervoor te zorgen dat de voorschriften van de relevante norm van 

de productspecificatie met. zijn. 

 De maatregelen zullen worden getroffen om het mengen van verschillende types en kwaliteiten 

tijdens opslag en levering te verhinderen zich. 

8.4 Criteria voor de evaluatie van laboratoria 

Het laboratorium verantwoordelijk voor het uitvoeren van de tests die voor interne 

kwaliteitsbeheersing worden zal minstens het materiaal nodig om de relevante tests hebben die uit te 

voeren in het kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden worden vermeld vereist of worden bedoeld. 

 

Het laboratorium verantwoordelijk voor het uitvoeren van autocontrole het testen zal minstens het 

materiaal nodig om tests voor de eigenschappen hebben uit te voeren die in de relevante norm 

worden vermeld die van de productspecificatie de vermelde testmethodes gebruikt. 

 

De laboratoria zullen de capaciteit aantonen om resultaten binnen een tijd en op een manier op te 

leveren geschikt voor de productiecontrole in de fabriek van de fabrikant. 

8.5 Rapporten 

Na om het even welke aanvankelijke inspectie, zal een vertrouwelijk rapport worden voorbereid en 

een exemplaar verzonden naar de fabrikant. 

9 Permanente bewaking, evaluatie en goedkeuring van de 

productiecontrole in de fabriek 

9.1 De taken van de inspectie 

De inspectietaken omvatten toezicht, evaluatie en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek 

die door de fabrikant in werking wordt gesteld. De inspectie zal het controleren omvatten dat om het 

even welke belangrijke verandering in het kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden dat voor de 

productiecontrole in de fabriek van betonstaal relevant is aan het genotificeerd organisme door de 

fabrikant binnen één maand van zijn implementatie is gemeld. 

 

De inspectie zal verifiëren dat de productiecontrole in de fabriek aan de voorschriften van EN 10080 

voldoet en volgens het kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden uitgevoerd. 

Richtlijnen 
 Het inspectieteam is normaal samengesteld uit één of twee personen, minstens één van wie in 

productie en het testen van betonstaal technisch bekwaam is. De inspectie neemt normaal 
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tussen één en twee dagen afhankelijk van de ingewikkeldheid van de installatie en de omvang 

die door de productiecontrole in de fabriek wordt behandeld.  

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

personeel en inspecteert materiaal (met inbegrip van materiaal dat in productie en bericht en in 

het laboratorium wordt gebruikt). De nadruk wordt op alle maatregelen gelegd die door de 

fabrikant worden getroffen de vereiste productkwaliteit te verzekeren. 

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

hoofdobservaties aan de kwaliteitsmanager van de fabriek. Het keuringsorganisme kan de 

fabrikant vragen om en dit document mede te ondertekenen vóór het inspecteursverlof te 

becommentariëren de fabriek. 

9.2 Frequentie van inspecties 

De inspecties zullen normaal uitgevoerd worden tweemaal per jaar en het genotificeerd organisme zal 

de fabrikant vooraf informeren wanneer een inspectie moet worden gemaakt. 

Richtlijnen 
 Het keuringsorganisme, wanneer afgevaardigd door de certificatie-instantie, neemt een initiatief 

om met de fabrikant een datum voor de inspectie goed te keuren. 

 Het genotificeerd organisme, bij zijn eigen discretie, kan verzoeken om in de distributielijst van de 

gecontroleerde versies van het kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden worden omvat. 

Wanneer het genotificeerd organisme niet op de distributielijst is het aangewezen dat het om een 

bijgewerkt exemplaar van het kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden vóór de datum van de 

inspectie verzoekt. 

 Het interval tussen twee opeenvolgende bezoeken zal ongeveer 6 maanden zijn; niettemin, moet 

één inspectie in elke verklaarde fabriek tweemaal per kalenderjaar worden gemaakt. 

9.3 Rapporten 

Na elke inspectie, zal een vertrouwelijk rapport naar de fabrikant worden voorbereid en worden 

verzonden. De fabrikant, zal indien nodig het genotificeerd organisme van om het even welke 

corrigerende actie adviseren gevergd of die worden gepland om na ontvangstbewijs van het rapport 

worden gevergd. 

 

Het genotificeerd organisme zal dan een besluit inzake zijn definitieve evaluatie nemen. 

Richtlijnen 
 Het vertrouwelijke rapport zal niet beperkt worden zal tot discrepantie maar alle relevante 

observaties bevatten. 

 Het belang van om het even welke observaties en tijd waarbinnen de correcties moeten worden 

gemaakt zal duidelijk vermeld worden in het rapport. 

 Het rapport zal naar de fabriek zo spoedig mogelijk na de inspectie worden verzonden, die met 

om het even welke behoeften aan dringende maatregelen rekening houdt. 
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 Binnen een tijd die in het inspectierapport wordt gespecificeerd, moet de fabrikant het 

genotificeerd organisme in het schrijven over de corrigerende actie informeren die hij heeft 

gevergd of die hij van plan is te vergen en de tijd voor hun implementatie. 

9.4 Evaluatie van de resultaten van autocontrole het testen van monsters 

9.4.1 De taken van de evaluatie 

Het toezicht, de evaluatie en de goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek omvatten 

evaluatie van de testresultaten van de autocontrole van de fabrikant het testen om overeenstemming 

te controleren aan de statistische overeenstemmingscriteria en de waarden van de resultaatgrens in 

de relevante norm van de productspecificatie uit te kiezen. 

9.4.2 Aantal en timing van evaluaties 

Het aantal evaluaties van de resultaten van autocontrole het testen van monsters zal minstens twee 

per jaar zijn. De timing van de evaluaties zou vooraf moeten worden beslist. 

Richtlijnen 
 De certificatie-instantie zou de frequentie moeten specificeren voor het verzenden van gegevens 

door de fabrikant. De frequentie en de opeenvolging van evaluaties zouden een gespecificeerde 

procedure moeten volgen. De certificatie-instantie zou normale periodes van evaluatie moeten 

vestigen die regelmatig tijdens het jaar worden verdeeld rekening houdend met de 

minimumfrequentie van twee evaluaties per jaar. In het geval van een non-conformiteit 

(statistisch of enig resultaat) of wanneer de testresultaten van de autocontrole of van de 

uitvoering controle tot twijfelachtige interpretatie leiden, kan het aantal evaluaties voor een 

bepaalde tijd worden verhoogd om de redenen te identificeren en de doeltreffendheid van 

corrigerenden actie te controleren indien nodig. 

9.4.3 Evaluatie van testresultaten 

Elke evaluatie zal op de testresultaten worden gemaakt die op alle autocontrolemonsters worden 

verkregen van een bepaalde verklaarde betonstaal, zonder selectie, die tijdens de controleperiode die 

de datum van de evaluatie zoals het geval kan zijn voorafgaat of tijdens de aanvankelijke periode 

wordt genomen. 

Richtlijnen 
 Het zou moeten worden gecontroleerd of alle resultaten van autocontrole het testen correct 

gedocumenteerd zijn. Als er duidelijke weglatingen of het typen fouten zijn zouden deze moeten 

worden verholpen alvorens de evaluatie uit te voeren. Als de verschillen aan de resultaten van 

uitvoering controle voorkomen moeten de acties genomen. 
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10 De controle van de uitvoering van monsters die bij de fabriek 

worden genomen 

10.1 Monsterneming 

De monsters van de vlek zullen onder de verantwoordelijkheid van de certificatie-instantie op de 

punten van versie van betonstaal van de fabriek of de depots worden genomen die van betonstaal 

door de fabriek wordt voorzien. Deze worden genomen hoofdzakelijk om een controle van de 

nauwkeurigheid van de de testresultaten van de fabrikant te verstrekken. De vertegenwoordigers van 

de certificatie-instantie zullen toegang tot de fabriek en de depots op elk ogenblik worden verleend 

zonder vroeger bericht te geven om de monsters toe te laten om worden genomen. 

Richtlijnen 
 om het mogelijk te maken dat de monsterneming zonder vroeger bericht kan plaatsvinden, zou 

de certificatie-instantie of zijn onderaannemer regelingen met de fabriek over de contactpersoon 

en hun afgevaardigden moeten maken bij het ingaan van de fabriek/het depot in het geval van 

monsterneming. Het is essentieel dat de monsterneming in aanwezigheid van de 

vertegenwoordiger van de certificatie-instantie door de werknemers van de fabriek/het depot zou 

moeten worden uitgevoerd die normaal die taak uitvoeren. 

10.2 Aantal monsters, eigenschappen en testmethodes 

Het aantal genomen monsters zal de norm evenals eigenschappen in overeenstemming zijn met 

methodes te beoordelen en te testen. 

10.3 Evaluatie van testresultaten 

De verkregen resultaten zullen door de certificatie-instantie worden geëvalueerd. 

10.4 Rapporten 

Na elke evaluatie van uitvoering controle resultaten zal een vertrouwelijk rapport zonder uitstel worden 

voorbereid en een exemplaar dat naar de fabrikant wordt verzonden. 

11 Acties in het geval van non-conformiteit 

11.1 Acties die door de fabrikant moeten worden gevoerd 

De controle van niet-overeenkomende betonstaal en de te nemen corrigerende actie zijn de volledige 

verantwoordelijkheid van de fabrikant, die de gedetailleerde procedures in het kwaliteitshandboek van 

de Werkzaamheden zal documenteren. 

Richtlijnen 
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 In het geval van een non-conformiteit is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant om 

adequate maatregelen overeenkomstig de relevante gedetailleerde procedures te treffen die in 

het kwaliteitshandboek van de Werkzaamheden worden gedocumenteerd. 

12 Vragenlijst betreffende PCF 
De vragen zijn inbegrepen in de hieronder gereproduceerde Lijst. 

 

Vragen 

Voor welke product/productfamilie heeft een productiecontrole in de fabriek is gevestigd en een 

eerste inspectie gepresteerd? 

Veranderden de methodes om de producten of de technische beschrijving sinds de recentste 

permanente bewaking van de voorgemelde producten/de productfamilie te produceren? 

Als ja, dienovereenkomstig paste de producent de documentatie aan? 

Past de producent nog een kwaliteitsbewakingssysteem toe volgens ISO 9000 die de 

productiecontrole in de fabriek van de verklaarde producten behandelt, en dat bewezen door een 

geldig certificaat is? 

Wordt het machinesmateriaal nog regelmatig gehandhaafd correct en en is de relevante 

documentatie bestaand en bijgewerkt? 

Wordt het personeel in de productie geïmpliceerd nog die voldoende wordt gekwalificeerd en om 

wordt opgeleid om het machinesmateriaal te handhaven in werking te stellen en? 

Zijn er wijzigingen in het personeel sinds de aanvankelijke of laatste permanente bewaking 

geweest? 

Worden alle processen en procedures van de productie nog geregistreerd met regelmatige 

intervallen of onophoudelijk (automatisch)? 

Zijn er veranderingen in de manier van het registreren of het documenteren sinds de aanvankelijke 

of laatste permanente bewaking geweest? 

Voert de producent voor de verklaarde producten nog een naspoorbaar documentatie uit van het 

productieproces van het kopen of de levering van de basismaterialen tot de opslag en de levering 

van de afgewerkte producten? 

Zijn de bepalingen voor verwerving van de basismaterialen en/of de leveranciers geruild? 

Wordt een inspectie van het inkomende materiaal nog uitgevoerd en daar om het even welke 

veranderingen in de manier en/of de intervallen geweest? 

Zijn de manier, de omvang en de frequentie nog van productiecontrole in de fabriek overeenkomstig 

de bepalingen van de technische beschrijving? 

Zijn om het even welke veranderingen aangebracht betreffende testmethodes en/of het testen 

materiaal? 
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Zijn de aangewezen vergelijkbare metingen uitgevoerd en gedocumenteerd? 

Correleren de bevindingen van deze tests nog met de testmethodes bepaald in de technische 

beschrijving voor typeonderzoek of het testen in het kader van het toezicht, respectievelijk? 

Wordt het testen materiaal nog dat correct wordt gehandhaafd en om wordt gekalibreerd om 

constante nauwkeurigheid van de tests uitgevoerd tijdens productiecontrole in de fabriek en 

toezicht te verzekeren? 

Past de producent nog een documentatiesysteem toe dat de opsporing van tekorten en afwijkingen 

snel genoeg toestaat om producten ondubbelzinnig te identificeren en te merken die niet 

overeenkomstig de productspecificatie zijn om hen te elimineren? 

Handhaaft de producent een volledige documentatie van alle inkomende (intern betreffende de 

productiecontrole in de fabriek en externe) klachten betreffende zijn verklaarde producten? 

De klachten met betrekking tot verklaarde producten worden overwogen in het geval van gebrek 

aan vertrouwen betreffende de overeenstemming met de technische beschrijving. Zijn de 

aangewezen maatregelen voor correcties ook geïntroduceerd en worden deze maatregelen 

gedocumenteerd? 

Zijn de klachten die door de producent worden ontvangen gemeld in volledige mate aan de 

certificatie-instantie? 

Worden de producten behoorlijk gemerkt met de CE markering? 

Corresponderen de waarden die tijdens productiecontrole in de fabriek worden gemeten met die 

waarden die op producten binnen het typeonderzoek worden bepaald? 

Naast de CE markering, wordt het merken van betonstaal volgens clausule die „merkt“ 

binnen de norm terecht gericht? 

De adressen van PCF terecht:  

 De controle van alle geharmoniseerde eigenschappen? 

 De controle van de afmetingen? 

 De controle van de grondstoffen? 

Conclusie die door het genotificeerd organisme wordt gemaakt: 

 Schatting van de resultaten, 

 Lijst van de maatregelen die voor noodzakelijke correctie moeten worden getroffen, 

 Voorstel voor toekomstige certificatie. 

13 Identificatie 
De identificatie van de betonstalen betreffende de Producent (land en de werkenaantal) en het 

product (productaantal) worden stringent door EN10080 met betrekking tot een gegevensbestand 

beslist dat door een Europese organisatie wordt gehouden. 
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Een document van de Positie is uitgegeven door SG14 inzake deze kwestie en geweest van 

toepassing.  

14 Certificatie procedure 

14.1 Fabrikanten die geen certificaat van ISO houden 9000 

14.1.1 Typeonderzoek van het product door het genotificeerd organisme 

Voor zover de historische gegevens en na de overeenkomst van de certificatie-instantie kunnen 

worden gebruikt ontvangen te hebben in dit verband, zal de fabrikant op de aandacht van de 

certificatie-instantie een certificatietoepassingsdossier detaillerend de inhoud van het typeonderzoek 

van alle verwante producten volgens de voorschriften van de technische beschrijvingen en het 

onderhavige toepassingsreglement voorbereiden. Dit dossier zal dan voltooid worden door de zorgen 

van het genotificeerd organisme door de verdere informatie die volgens de norm wordt gevraagd. 

14.1.2 Productiecontrole in de fabriek door de fabrikant 

De fabrikant zal een productiecontrole in de fabriek documenteren en zal zijn juiste toepassing aan 

het genotificeerd organisme tijdens aanvankelijke inspectie en permanente bewaking aantonen. 

14.1.3 Aanvankelijke inspectie van fabriek en productiecontrole in de fabriek door het 

genotificeerd organisme 

Het genotificeerd organisme zal evalueren: 

 de capaciteit van de fabrikant om de voorzien productiecontrole in de fabriek toe te passen, 

 het vermogen van de voorzien productiecontrole in de fabriek en zijn vervulling met de 

voorschriften van het onderhavige toepassingsreglement, 

 het feit dat de productiecontrole in de fabriek werkelijk de voorschriften van EN norm 10080 richt, 

 het juiste werken van de productiecontrole in de fabriek betreffende al zijn voorschriften, 

 de capaciteit van de fabrikant om aan het typeonderzoek deel te nemen.  

14.1.4 Permanente bewaking, evaluatie en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek 

door het genotificeerd organisme 

Het genotificeerd organisme zal evalueren: 

 de capaciteit van de fabrikant om de voorzien productiecontrole in de fabriek toe te passen, 

 het vermogen van de voorzien productiecontrole in de fabriek en zijn vervulling met de 

voorschriften van het onderhavige toepassingsreglement, 

 het feit dat de productiecontrole in de fabriek werkelijk de voorschriften van EN norm 10080 richt, 

 het juiste werken van de productiecontrole in de fabriek betreffende al zijn voorschriften.  
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14.2 Fabrikanten die reeds een certificaat van ISO houden 9000 

14.2.1 Typeonderzoek van het product door het genotificeerd organisme 

Voor zover de historische gegevens en na de overeenkomst van de certificatie-instantie kunnen 

worden gebruikt ontvangen te hebben in dit verband, zal de fabrikant op de aandacht van de 

certificatie-instantie een certificatietoepassingsdossier detaillerend de inhoud van het typeonderzoek 

van alle verwante producten volgens de voorschriften van de technische beschrijvingen en het 

onderhavige toepassingsreglement voorbereiden. Dit dossier zal dan voltooid worden door de zorgen 

van het genotificeerd organisme door de verdere informatie die volgens de norm wordt gevraagd. 

14.2.2 Productiecontrole in de fabriek door de fabrikant 

De fabrikant zal in een certificatiedossier dat naar het genotificeerd organisme vóór de aanvankelijke 

inspectie de eigenschappen van zijn fabriekproductie moet worden verzonden richtend de 

voorschriften van EN norm 10080 compileren. Een exemplaar van het certificaat van ISO 9000 zal 

worden omvat. 

14.2.3 Aanvankelijke inspectie van fabriek en productiecontrole in de fabriek door het 

genotificeerd organisme 

Voorafgaand aan de aanvankelijke inspectie, zal het genotificeerd organisme het certificatiedossier 

evalueren dat door de fabrikant met betrekking tot typeonderzoek en productiecontrole in de fabriek 

wordt voorbereid en om noodzakelijke bijkomende informatie verzocht. 

 

De aanvankelijke inspectie zal na goedkeuring van het certificatiedossier worden geleid en zal streven 

naar het visualiseren van en het consolideren van zijn inhoud. 

14.2.4 Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek 

door het genotificeerd organisme 

De fabrikant zal zijn certificatiedossier bijgewerkt houden. Voorafgaand aan de periodieke inspectie, 

zal het genotificeerd organisme het bijwerken van het certificatiedossier evalueren dat door de 

fabrikant met betrekking tot typeonderzoek en productiecontrole in de fabriek wordt voorbereid en om 

noodzakelijke bijkomende informatie verzocht. 

 

De periodieke inspectie zal na goedkeuring van het certificatiedossier worden geleid en zal streven 

naar het visualiseren van en het consolideren van zijn inhoud. 

15 Toepassing voor certificatie 
De fabrikant, die voor een certificatie van plan is te verlenen zal de vraag aan OCAB-OCBS richten. 
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Op ontvangstbewijs van deze vraag, zal OCAB-OCBS aan de fabrikant een voorstel met een reeks 

documenten met inbegrip van overbrengen: 

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

Het onderhavige toepassingsreglement, 

Een exemplaar van de certificatieovereenkomst, 

Het toepasselijke tarief en de prijzen. 

 

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

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

16 Voorbeeld van EG- Certificaat 
SG14 heeft een Document van de Positie op de modellen van certificaat uitgegeven. Dit document is 

van toepassing. 

 

Een verstuurd voorbeeld van certificaat is hieronder geïllustreerde. 
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Gelijkvormigheidsattest (EG- Certificaat) 
1+  

 

Arianelaan, 5               B 1200 BRUSSEL 

1148 - CPD - 200XNN 

Door de Belgische Wet op de toepassing van de richtlijn 89/106/EEC van de Raad van Europese 

Gemeenschappen van 21 December 1988 met betrekking tot de bouwproducten (Bouwproductrichtlijn 

- BPR), is het verklaard door OCBS (Genotificeerd organisme N°1148) en LIN/MET/SECO/INFRABEL 

(Genotificeerd organisme N°1147/1593/1612/0000) dat 

Naam van de Producent 
Volledig adres 

in zijn fabriek van FABRIEK 
toepast 

Productiecontrole in de fabriek (PCF) volgens EN 10080 
voor Betonstaal. 

Het genotificeerd organisme heeft het Typeonderzoek van de producten, de Aanvankelijke 

Inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en de Permanente 

bewaking uitgevoerd, de Evaluatie en de Goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek 

evenals de Steekproefsgewijze controle bepaald in geharmoniseerd standaard EN 10080:200 X. 

 

Dit certificaat getuigt van dat alle bepalingen betreffende de verklaring van overeenstemming die in 

Annex ZA van de norm wordt beschreven werden toegepast. Dit certificaat blijft geldig vijf jaar vanaf 

de hieronder vermelde datum en zolang de voorwaarden bepaald in de geharmoniseerde norm of de 

productievoorwaarden in de fabriek of PCF zelf niet beduidend zijn veranderd. 

<Stad, Datum> 

<Toegelaten handtekeningen EN NAMEN> 
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1148 - CPD - 200XNN 

Naam van de Producent in zijn fabriek van FABRIEK 
EG-Certificaat 

Lijst van goedgekeurde Producten voor 2006 

 

 

 

<Stad, Datum> 

<Toegelaten handtekeningen EN NAMEN> 

Producten Kwaliteiten en Soorten Afmetingen 

Geharmoniseerde Norm onder verwijzing : hEN 10080:200x 

Allerlei hieronder vermeld Betonstaal 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   


