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1 Toepassingsgebied van het document 

Dit document specificeert de procedure die voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid van vaste verkeersborden overeenkomstig Annex ZA van EN 12899-1/-2/-3 

moet worden toegepast. 

 

Het is van toepassing op alle producten die door EN 12899-1/-2/-3 worden behandeld en ook op 

andere gelijkaardige producten die beschreven zijn in andere normen 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. 

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

de geharmoniseerde technische specificaties. 

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

het(de) aangegeven beoogde gebruik(en); 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 fabrieksproductiebeheersing; 

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 fabrieksproductiebeheersing; 

3. doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de fabrieksproductiebeheersing; 

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 fabrieksproductiebeheersing; 

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 fabrieksproductiebeheersing; 

3. doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de fabrieksproductiebeheersing. 
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5.3 Systeem 2+ 

De fabrikant voert het volgende uit: 

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

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

product; 

2. de fabrieksproductiebeheersing; 

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

voorgeschreven testprogramma. 

 

De aangemelde certificatie-instantie voor fabrieksproductiebeheersing beslist over de afgifte, de 

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

fabrieksproductiebeheersing 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 fabrieksproductiebeheersing; 

2. doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de fabrieksproductiebeheersing. 

5.4 Systeem 3 

De fabrikant voert de fabrieksproductiebeheersing 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 fabrieksproductiebeheersing. 

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

6 Systeem van toepassing voor de permanente verticale 

verkeerstekens 

6.1 Systeem 1 

6.2 De fabrikant voert het volgende uit: 

 de fabrieksproductiebeheersing; 

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

voorgeschreven testprogramma. 
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6.3 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: 

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

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

product; 

 de initiële inspectie van de productie-installatie en van de fabrieksproductiebeheersing; 

 doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de fabrieksproductiebeheersing. 

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 aangemeld in verband met verschillende producten, waaronder: 

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

reeks EN 12899 (systeem 1). 

 

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. Overeenkomstig daarvan heeft de CPR natuurlijk ook voorrang op de 

betrokkene niet- geharmoniseerde normen die nog herzien moeten worden. 

                                                      
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). 
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 Hoofdaspecten in Annex ZA van EN 12899-1/2/3 

De Europese Norm werd opgesteld onder een mandaat M/111 “Circulation fixtures” gegeven aan CEN 

door de Europese Commissie en de Europese Vrijhandelsassociatie. De clausules van EN 12899 die 

hieronder worden vermeld, stemmen overeen met de voorschriften van het mandaat dat in het kader 

van de Europese Bouwproductverordening werd gegeven. De naleving van deze clausules verleent 

een vermoeden van geschiktheid aan de vaste verkeerstekens dat door EN 12899 voor de erin 

vermelde beoogde toepassing worden gedekt. 

8.1.1 Clausules van de EN 12899-1 Europese Norm die de bepalingen van de Europese 

Bouwproductverordening behandelen 

Essentiële kenmerken 
Voorschriften * 

EN 12899-1 

Weerstand tegen horizontale belastingen, buiging en torsie 5.1 

Weerstand tegen horizontale belastingen: 

Bevestigingen, Windbelasting, Tijdelijke vervorming (borden, steunen), Dynamische 

belasting t.g.v. opgeworpen sneeuw, Puntbelasting, Tijdelijke vervorming, Blijvende 

vervorming, Partiële veiligheidsfactor 

5.2 

5.3.1 

5.3.2 

5.4.1 

5.4.2  

7.1.14 

Gedrag onder aanrijding door een voertuig (passieve veiligheid) 6.3 

Visuele kenmerken 

(Retroreflecterende verkeerstekens, niet retroreflecterende verkeerstekens, inwendig 

verlichte retroreflecterende verkeerstekens, inwendig verlichte niet retroreflecterende 

verkeerstekens, uitwendige verlichting) 

Kleur bij daglicht & luminantiefactor 

Retroreflectiecoëfficënt RA 

Gemiddelde luminantie, luminantiecontrast, uniformiteit van de luminantie 

Gemiddelde luminantie & uniformiteit van de luminantie 

4.1.1.3 

4.1.1.4 

4.2  

7.3.1.3  

7.3.1.4  

7.3.1.5  

7.3.1.6 

Duurzaamheid 

Schokbestendigheid 

Weerstand tegen veroudering (materialen voor het beeldvlak, Retroreflecterende 

verkeerstekens of Niet retroreflecterende verkeerstekens) 

Weerstand tegen corrosie (metalen, hout, kunststoffen) 

Weerstand tegen indringing van stof en water 

4.1.1.5 

4.1.2 

4.2 

6.1 

6.2 

7.1.7 

7.2.2.1.4  

7.4.2.3 

(*) vgl. Tafels ZA.1 tot ZA.6 van Annex ZA 
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8.1.2 Clausules van de EN 12899-2 Europese Norm die de bepalingen van de Europese 

Bouwproductverordening behandelen 

Essentiële kenmerken 
Voorschriften * 

EN 12899-2 

Weerstand tegen horizontale belastingen (statische weerstand tegen vervorming) 4.3.1 

Gedrag onder aanrijding door een voertuig (passieve veiligheid) 4.3.2 

Visuele kenmerken 

 Kleurcoördinaten & luminantiefactor 4.2.2 

Retroreflectiviteit (indien noodzakelijk) 4.2.4 

Luminantie (gemiddelde luminantie en uniformiteit van de luminantie) 4.2.3.2 

Duurzaamheid 

Weerstand tegen de corrosie 

Metalen 

(EN 12899-1:2007) 

4.3.3 

Weerstand tegen de UV straling (versnelde natuurlijke klimatologische 

verouderingsproef) 
5.6.7 

Weerstand tegen indringing van stof en water 4.3.5 

Gevaarlijke Stoffen 8 

(*) vgl. Tafel ZA.1 van Annex ZA 

8.1.3 Clausules van de EN 12899-3 Europese Norm die de bepalingen van de Europese 

Bouwproductverordening behandelen 

Essentiële kenmerken 
Voorschriften * 

EN 12899-3 

Weerstand tegen horizontale belastingen (statische eisen, winddruk) 6.4.1.1 

Gedrag onder aanrijding door een voertuig (passieve veiligheid) 

Dynamische weerstand tegen inslag (eisen op de materialen) 

Dynamische Weerstand tegen inslag (functionele eisen) 

Dynamische Weerstand inslag (passieve weerstand) 

6.4.1.2 

6.4.1.3 

6.4.1.4 

Visuele kenmerken 

 Kleurcoördinaten 6.3.1 

Luminantiefactor 6.3.1 

Duurzaamheid 

Weerstand tegen de corrosie 6.4.1.5 

Weerstand tegen de UV straling (versnelde natuurlijke klimatologische 

verouderingsproef) 
6.4.1.6 

Gevaarlijke Stoffen 10 

(*) vgl. Tafel ZA.1 van Annex ZA 
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8.2 Producten 

8.2.1 Permanente verticale verkeerstekens - Vaste verkeersborden, EN 12899-1 

8.2.2 Permanente verticale verkeerstekens - Verkeerszuilen met binnenverlichting, EN 12899-2 

8.2.3 Permanente verticale verkeerstekens - Reflectorpaaltjes en retro-reflectoren, EN 12899-3 

8.3 Beoogde toepassingen 

8.3.1 Componenten of volledige opbouw van permanente verticale verkeerstekens. 

8.4 Varianten van CE-markering volgens EN 12899 

8.4.1 Varianten van CE-markering volgens EN 12899-1 

Product 
Referentie volgens Annex ZA 

(EN 12899-1) 

Retroreflecterende materialen, gebruik makend van 

glaspareltechnologie, voor toepassing op permanente, verticale 

verkeerstekens 

Tabel en Figuur ZA.1 

Steunen geleverd voor permanente, verticale verkeerstekens 

(prestatiegebaseerde beschrijving) 
Tabel en Figuur ZA.2 

Steunen geleverd voor permanente, verticale verkeerstekens 

(Beschrijving toegepaste materiaalkenmerken en geometrische 

kenmerken) 

Tabel en Figuur ZA.3 

Steunen geleverd voor permanente, verticale verkeerstekens 

Met beschrijving volgens specificaties van de aankoper en waarvan 

de aankoper neemt de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de 

regelgeving voor alle kenmerken in het land waar het product 

toegepast zal worden 

Tabel en Figuur ZA.4 

Borden van permanente, verticale verkeerstekens Tabel en Figuur ZA.5 

Volledige opbouw van permanente, verticale verkeerstekens Tabel en Figuur ZA.6 

8.4.2 Varianten van CE-markering volgens EN 12899-2 

Product 
Referentie volgens Annex ZA 

(EN 12899-2) 

Vaste geplaatste verkeerszuilen met binnenverlichting om 

inlichtingen, aanbevelingen, waarschuwingen en instructies aan de 

weggebruikers te verstrekken 

Tabel en Figuur ZA.1 
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8.4.3 Varianten van CE-markering volgens EN 12899-3 

Product 
Referentie volgens Annex ZA 

(EN 12899-3) 

Informatie, aanbevelingen, waarschuwingen en instructies aan het 

voornemen van de weggebruikers, betreffende reflectorpaaltjes van 

soort D1 

Tabel en Figuur ZA.1 

Informatie, aanbevelingen, waarschuwingen en instructies aan het 

voornemen van de weggebruikers, betreffende vaste reflectoren 
Tabel en Figuur ZA.2 

Informatie, aanbevelingen, waarschuwingen en instructies aan het 

voornemen van de weggebruikers, betreffende reflectorpaaltjes die 

met vaste retro-reflectoren worden uitgerust  

Tabel en Figuur ZA.3 

9 Taken 

De toewijzing van de taken voor de beoordeling van de overeenstemming wordt bepaald in de 

volgende tabel. 
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Taken Inhoud van de taak 

Beoordeling van 

Overeenstemmin

g  

Toe te passen 

clausules  

P
ro

d
u

ce
n

t Fabrieksproductiebeheersing 

(FPC) 

Parameters met betrekking tot alle 

kenmerken van tabel ZA.1 
EN 12899-4 

Het verdere beproeven van 

monsters genomen in de fabriek 
Alle kenmerken van tabel ZA.1 EN 12899-4 

A
an

g
em

el
d

e 

in
st

an
ti

e 

Typeonderzoek Alle kenmerken van tabel ZA.1 EN 12899-5 

Initiële inspectie van fabriek en 

van FPC 
Alle kenmerken van tabel ZA.1 EN 12899-4 

Permanente bewaking, 

Beoordeling en Goedkeuring van 

FPC. 

Alle kenmerken van tabel ZA.1 EN 12899-4 

9.1 Beoordeling van de prestaties van het bouwproductdoor de aangemelde 

certificatie-instantie 

Een typeonderzoekprogramma moet onder zowel de goedkeuring van de aangemelde certificatie-

instantie als de verantwoordelijkheid van de fabrikant van de producten worden uitgevoerd alvorens 

deze producten voor het eerst op de markt worden gebracht. Zulk programma moet worden 

uitgevoerd op elk type van verkeerstekens dat een fabrikant in overeenstemming met EN 12899-1. 

 

Door type van verkeerstekens, wordt het volgende begrepen: 

 Met elk type komt een exclusieve verwijzingscode overeen die door de fabrikant wordt gegeven; 

 Kan een type geen alternatieven van keuze van de vormende materialen insluiten; 

 Kan een type geen alternatieven van hoofdafmetingen mengen; 

 kan een type geen alternatieven van vervaardigingsprocessen insluiten in zoverre deze laatsten 

geschikt zijn om aanzienlijk de gewaarborgde kenmerken van de producten te wijzigen. 

 

Elk type panelen of elementen van paneel moet de beoordeling van de prestaties in zijn volledigheid 

ondergaan. De beoordeling van de prestaties moet de kenmerken richten die in Annex ZA worden 

opgesomd en moet deze laatsten evalueren volgens de methoden die in de reeks van de normen EN 

12899 worden vermeld, onder meer:  

 enerzijds  

o de afmetingen,  

o de rechtheid,  
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o de materialen,  

o de mechanische of gelaste verbindingen, 

o de bevestigingen,  

 anderzijds  

o de opvatting,  

o de weerstand tegen de horizontale belastingen, 

o de visuele kenmerken, 

o de bescherming tegen de corrosie, 

o indien noodzakelijk, gedrag onder aanrijding door een voertuig. 

 

De beoordeling van de prestaties van een gegeven type kan proeven en berekeningen volgens EN 

12899-1 insluiten of verenigen. 

 

De beoordeling van de prestaties zal bij de eerste toepassing van de norm uitgevoerd worden. 

Proeven die tevoren volgens de beschikkingen van deze norm (hetzelfde product, dezelfde 

kenmerken, de testmethode, de heffingsprocedure, het systeem van verklaring van overeenstemming, 

enz) worden verwezenlijkt, kunnen in overweging genomen worden. Bovendien zal de beoordeling 

van de aan het begin van een nieuwe methode van productie uitgevoerd worden (wanneer deze dit de 

aangegeven eigendommen kan beïnvloeden). 

 

De beoordeling van de volgende kenmerken wordt geëist: 

 Weerstand tegen de horizontale belastingen 

 Visuele kenmerken 

 Gedrag onder aanrijding door een voertuig (passieve veiligheid) 

 Duurzaamheid 

9.1.1 Het programma van de beoordeling van de prestaties 

Het programma van de beoordeling van de prestaties bestaat uit: 

 Identificatie van de verschillende types van producten door de fabrikant, 

 Documentatie door de fabrikant van bestaande of uit te voeren proeven met betrekking tot elk type 

en die de overeenstemming met de kenmerken vastlegt, 

 Voorlegging van de documentatie aan de aangemelde certificatie-instantie, 

 Onderzoek en beoordeling van de documentatie door de aangemelde certificatie-instantie, 

 Definitie van het uiteindelijke typeonderzoeksprogramma door de aangemelde certificatie-

instantie, 

 Goedkeuring door de fabrikant, 

 Uitvoering van proeven door de fabrikant onder de supervisie van de aangemelde certificatie-

instantie (dit kan eerder aan externe laboratoria toevertrouwde naspeurbare proeven omvatten, op 
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voorwaarde dat zij aan de aangemelde certificatie-instantie werden voorgesteld en door de 

laatstgenoemden werden goedgekeurd); 

 Beoordeling van de beoordeling van de prestaties van het bouwproduct door de aangemelde 

certificatie-instantie; 

 Besluit betreffende de beoordeling van de prestaties van het bouwproduct door de aangemelde 

certificatie-instantie en mededeling hiervan aan de fabrikant. 

9.1.2 Documentatie 

De uitslagen van de beoordeling van de prestaties programma moeten worden geregistreerd en deze 

verslagen moeten worden bewaard en ter beschikking gesteld voor inspectie gedurende een periode 

van minstens 10 jaar na de datum waarop het laatste product waarnaar het proefprogramma verwijst, 

werd geleverd. 

9.2 Fabrieksproductiebeheersing 

De fabrikant moet een fabrieksproductiebeheersing in werking stellen. In de Bouwproductverordening 

betekent de fabrieksproductiebeheersing de permanente interne controle van de productie die door de 

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

goedgekeurd moeten op een systematische manier in de vorm van een geschreven beleid en 

procedures worden gedocumenteerd. Deze systeemdocumentatie van de productiecontrole moet een 

algemeen inzicht in de kwaliteitsverzekering garanderen en toelaten het behalen van de vereiste 

productkenmerken en de effectieve werking van het productiecontrolesysteem te controleren. Een 

kwaliteitssysteem in overeenstemming met EN ISO 9001 en dat de voorschriften van deze Europese 

Norm omvat, beantwoordt aan de voorschriften voor een fabrieksproductiebeheersing in de betekenis 

van de Bouwproductverordening. 

 

Het productiecontrolesysteem in de fabriek moet door de aangemelde certificatie-instantie worden 

goedgekeurd. 

10 Prestatieverklaring en CE-markering 

10.1 Prestatieverklaring 

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. 
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Deze verklaring moet met een certificaat van fabrieksproductiebeheersing, dat door de aangemelde 

instantie wordt opgesteld, volgens het model van hoofdstuk 21. 

10.2 Informatieve voorbeelden van CE-markering4 

10.2.1 Aangemelde instelling 

 1148 
10.2.2 Verklaarde prestatie(s) 

 

 

EN 12899-1:2007 

Volledig gemonteerd, vast opgesteld, reflecterend verticaal verkeersteken met buitenverlichting 

Weerstand tegen horizontale belastingen 

Bevestigingselementen – Voldoen / Windbelasting – WL2 / Tijdelijke vervorming: buiging (bord) – 

TDB5 / Tijdelijke vervorming: uitbuiging (steunpaal) – TDB6 / Tijdelijke vervorming: wringing 

(steunpaal) – TDT4 / Puntbelasting – PL2 / Blijvende vervorming – Voldoet / Partiële veiligheidsfactor 

– PAF2 

Gedrag bij aanrijding door een voertuig (passieve veiligheid) – 100, NE, 3 

Visuele kenmerken 

Kleurcoördinaten bij daglicht & luminantiefactor – CR1 / Retroreflectiecoëfficiënt – RA1 / Gemiddelde 

luminantie – E3 / Gelijkmatigheid van de luminantie – UE2 

Duurzaamheid 

Slagvastheid van het beeldvlakmateriaal – Voldoet / Weerstand tegen verwering (drie jaar versnelde 

natuurlijke verwering) – Voldoet / Corrosiebestendigheid van het bord – Aluminium; SP1 / 

Corrosiebestendigheid van de steunpaal – Staal; thermisch dompelverzinkt; SP1 / Weerstand tegen 

indringing van stof en water – IP56 

 

11 Fabrieksproductiebeheersing (FPC) 

11.1 Algemeen 

De fabrikant moet een systeem voor fabrieksproductiebeheersing (PCF) opzetten, documenteren en 

handhaven om te garanderen dat de op de markt gebrachte producten de opgegeven 

prestatiekenmerken vertonen. Dit PCF-systeem dient te bestaan uit schriftelijke vastgelegde 

                                                      
4 1148 aangebracht achter het CE-logo is het aanstellingsnummer van OCBS-OCAB 
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procedures (een werkhandboek) en regelmatige inspecties en proeven en/of beoordelingen, en dient 

de resultaten daarvan te gebruiken voor de beoordeling van inkomende grondstoffen of onderdelen, 

uitrusting, het productieproces en het product. Alle registraties moeten lees- en gemakkelijk 

identificeer- en terugvindbaar blijven en minstens eenmaal per jaar op doeltreffendheid worden 

beoordeeld, waarbij de bevindingen moeten worden geregistreerd. Daarbij moeten monsters worden 

beproefd volgens een voorgeschreven plan, dat in deze Europese norm wordt vastgelegd. 

 

Een PCF-systeem dat voldoet aan de eisen van EN ISO 9001 en dat productspecifiek is afgestemd op 

de eisen van deze norm wordt geacht aan de bovenstaande eisen te voldoen. 

 

In elke fabriek kan de fabrikant handelingen delegeren aan een persoon met de nodige autoriteit om: 

 procedures om te gepasten tijde de conformiteit van het product aan te tonen, te bewaken; 

 afwijkingen te identificeren en te registreren; 

 procedures om afwijkingen te corrigeren, te bewaken. 

 

Alle PCF-systemen moeten een voldoende niveau van vertrouwen geven en handhaven om te 

garanderen dat het product voldoet aan de eisen van deze Europese norm. 

 

De resultaten van inspecties, proeven en beoordelingen die maatregelen vereisen, moeten worden 

geregistreerd, evenals de genomen maatregelen. De te nemen maatregelen wanneer niet aan de 

toetsingswaarden of -criteria is voldaan, moeten worden geregistreerd en bewaard gedurende de 

periode die in de PCF-procedures van de fabrikant is voorgeschreven. 

 

Van onderdelen waarvan de prestatieniveaus al zijn aangetoond (bijvoorbeeld via conformiteit met 

een Europese norm of via een CE markering volgens een toepasselijke ETA) mag worden 

aangenomen dat ze de opgegeven prestatieniveaus halen en geen nieuwe proeven meer te hoeven 

ondergaan, mits de prestaties van het onderdeel niet nadelig worden beïnvloed wanneer het tijdens 

het fabricageproces in het product verwerkt wordt. 

 

Als het PCF-systeem bij nieuw opgestarte fabrieken of productielijnen of -eenheden tijdelijk niet aan 

de eisen voor normale productie, die in deze norm worden gesteld, kan voldoen, moeten de 

bepalingen van tabel 1 bij de kwaliteitsproeven op het eindproduct worden toegepast. Dit moet zo 

blijven tot het PCF-systeem aan de overige eisen van deze norm kan voldoen. 
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11.2 Productiecontrolesysteem 

11.2.1 Procedures  

De fabrikant moet procedures instellen om te garanderen dat de productietoleranties het mogelijk 

maken dat het product presteert naar de opgegeven waarden, die in het initiële beoordeling van de 

prestaties van het bouwproduct (ITT) zijn aangetoond. 

 

Het productiecontrolesysteem moet tenminste de nodige procedures bevatten voor: 

 de relevante bestanddelen; 

 de controles en proeven die tijdens de fabricage moeten plaatsvinden; 

 de verificaties en proeven op het eindproduct volgens de regeling die in Artikel 5 wordt 

aangegeven; 

 de controle van de installaties, de uitrusting en het opgeleide personeel die nodig zijn om de 

proeven op de grondstoffen, de proeven tijdens de productie en de kwaliteitscontroleproeven op 

het eindproduct uit te voeren volgens de regeling die in Artikel 5 wordt aangegeven; 

 het operationele onderhoud en de kalibratie van de geschikte beproevings- en fabricage-uitrusting 

door opgeleid personeel. 

11.2.1.1 OPMERKING 1 

Dit belet de fabrikant niet de bovenstaande taken uit te besteden aan een of meer organisaties of 

personen met de gepaste uitrusting en de nodige kennis van zaken. 

 

De te volgen beproevingsmethoden en de toleranties voor de resultaten van elke proef moeten in het 

PCF-systeem worden gedocumenteerd. 

 

De minimale beproevingsfrequentie moet overeenstemmen met het beproevingsplan van de fabrikant, 

of met het plan in tabel 1 als dit strikter is. 

11.2.1.2 OPMERKING 2 

Deze beproevingsmethoden zijn meestal directe methoden. Voor sommige kenmerken kunnen 

indirecte beproevingsmethoden geschikt zijn indien een relatie kan worden bepaald tussen het te 

controleren kenmerk en een ander kenmerk dat in de praktijk gemakkelijker te meten is om 

conformiteit met deze norm aan te tonen. 

 

Monsters die een destructieve proef hebben ondergaan, mogen geen deel meer uitmaken van een 

productie. Andere monsters mogen wel weer de productielijn worden opgenomen. 
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Tabel 1, Minimale beproevingsfrequentie tijdens de productie voor productbeproeving en -beoordeling 

als onderdeel van PCF voor vaste verkeersborden en onderdelen daarvan (volledige verkeerstekens, 

verkeersborden, borden, steunpalen en retroreflecterende folies) 

Kenmerk 
Minimumaantal 

monsters 
Frequentie en documentering 

Vaste verkeersborden en onderdelen 

Weerstand tegen horizontale 

belastingen – 

standaardontwerp 

Eén 
Verificatie conformiteit met 

grondstofspecificaties en ontwerp per partij

Weerstand tegen horizontale 

belastingen – niet-

standaardontwerp 

Eén 

Verificatie conformiteit met 

grondstofspecificaties per partij en ontwerp 

per eenheid 

Slagvastheid van 

beeldvlakmateriaal 
Eén Per partij beeldvlakmateriaal 

Botsweerstand van steunpalen 

(EN 12767) 
Eén (niet bij GPB-optie)

Verificatie conformiteit met 

grondstofspecificaties en ontwerp per partij 

steunpalen 

Kleurcoördinaten en 

luminantiefactoren – 

retroreflecterende folies 

Vijf per kleur en per type
Alle monsters uit elke partij moeten voldoen 

aan de eisen van EN 12899-1 

Retroreflectiecoëfficiënt - 

retroreflecterende folies 
Vijf per kleur en per type

Alle monsters uit elke partij moeten voldoen 

aan de eisen van EN 12899-1 

Kleurcoördinaten en 

luminantiefactoren – 

verkeersborden 

Volgens tabel 2 

Alle monsters uit elke partij moeten voldoen 

bij de proef volgens de PCF-procedures 

van de fabrikant 

Retroreflectiecoëfficiënt - 

verkeersborden 
Volgens tabel 2 

Alle monsters uit elke partij moeten voldoen 

bij de proef volgens de PCF-procedures 

van de fabrikant. De volgende geometrie 

moet worden toegepast: α = 20’ en β1 = +5°

(β2 = 0° en ε = 0°) 

Gemiddelde luminantie, 

gelijkmatigheid van de 

luminantie en 

luminantiecontrast –

verkeersborden met 

Volgens tabel 2 

Alle monsters uit elke partij moeten voldoen 

bij de proef volgens de PCF-procedures 

van de fabrikant 
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binnenverlichting 

Weerstand tegen verwering – 

retroreflecterende folies 

Eén per kleur en per 

type 

Continu door vergelijking met gevalideerde 

waarden van andere prestatiekenmerken, 

plus de verweringsproef volgens van de 

PCF- procedures van de fabrikant 

Weerstand tegen verwering – 

bedrukte retroreflecterende 

folies 

Eén per kleur en per 

type 

Continu door vergelijking met gevalideerde 

waarden van andere prestatiekenmerken, 

plus de verweringsproef volgens van de 

PCF- procedures van de fabrikant 

De proeven voor PCF zijn niet noodzakelijk dezelfde als voor ITT. 

De bovenstaande proeven kunnen overbodig zijn voor grondstoffen of onderdelen met een CE 

markering; zie echter EN 12899-5:2007, 4.1. 

De kenmerken worden gekozen en nagegaan zoals dat bij het product of onderdeel past. 

Voor de monsterneming mag de partijgrootte die in tabel 2 wordt aangegeven niet groter zijn dan één 

jaarproductie. 

 

Tabel 2, Controlesteekproef in verhouding tot partijgrootte 

Aantal artikelen in de partij Minimumaantal artikelen in de controlesteekproef 

1 tot 3 Alle 

4 tot 500 3 

501 tot 1 200 5 

1 201 tot 3 200 8 

3 201 tot 10 000 13 

>10 000 20 

 

11.2.2 Statistische conformiteitscontrole 

Als een fabrikant statistische conformiteitscontrole wil toepassen, geldt het volgende. 

 

De aantallen in tabel 2 worden als basis en als aanbevolen uitgangspunt genomen. Toepassing van 

analytische kwaliteitsborgingstechnieken zoals statistische procescontrole wordt aanbevolen om de 

steekproefgrootte en de frequentie van de monsterneming continu te herbepalen op grond van de 

resultaten van eerdere proeven. Statistische conformiteitscontrole moet worden toegepast volgens de 

methodologie die in ISO 2859 is beschreven. 
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11.3 Registratie 

Alles wat nodig is om controle van de grondstoffen en onderdelen, het productieproces en het 

eindproduct aan te tonen, moet worden geregistreerd. De geregistreerde informatie moet worden 

bijgehouden gedurende de langste van de volgende drie perioden: de duur van de fabrieksgarantie 

van het product, de periode die in de PCF is bepaald of vijf jaar na de datum waarop het product op 

de markt werd gebracht. 

 

De identificatie van het beproefde product, de datum van monsterneming en beproeving, de 

toegepaste beproevingsmethoden, de proefresultaten, de fabricagedatum en de goedkeuringscriteria 

moeten worden ingeschreven in een register en ondertekend door de medewerker die voor de 

controle verantwoordelijk is en de verificatie heeft uitgevoerd. 

 

De resultaten van inspecties, proeven of beoordelingen die maatregelen nodig maken, moeten 

worden geregistreerd, evenals de genomen maatregelen. Bij een afwijking moeten de corrigerende 

maatregelen die genomen werden om de situatie recht te zetten in het register worden vermeld. 

11.4 Behandeling van afwijkende producten 

Als controles of proefresultaten aantonen dat het product niet aan de eisen voldoet, moeten tijdig de 

nodige maatregelen worden genomen worden om te verhinderen dat producten met tekortkomingen 

op de markt komen. Afwijkende producten (of partijen) worden afgezonderd en duidelijk worden 

geïdentificeerd. Zodra dat de afwijking gecorrigeerd is, moet het product opnieuw worden beproefd. 

Als het niet mogelijk is de fout te corrigeren, moet het product worden afgekeurd, tenzij de klant het in 

een bijgewerkte of ongecorrigeerde vorm aanvaardt. De aanvaarding van de klant moet dan schriftelijk 

worden vastgelegd. 

 

Als een product geleverd wordt voordat de proefresultaten bekend zijn, moet een procedure met 

registratie worden gevolgd om de klanten te verwittigen. Ook moet er een procedure zijn om elk 

product dat niet in overeenstemming met het geharmoniseerde deel van de toepasselijke Europese 

norm wordt bevonden, terug te roepen. 

11.5 Naspeurbaarheid en markering 

De fabrikant moet gedocumenteerde procedures instellen en handhaven om het product of het 

bestanddeel in alle productiefasen met geschikte middelen te identificeren. De fabrikant moet 

gedocumenteerde procedures instellen voor unieke identificatie van elk product of elke partij. Deze 

identificatie moet worden geregistreerd. De fabrikant moet procedures hebben die waarborgen dat 

processen met betrekking tot het aanbrengen van naspeurbaarheidscodes en/of markeringen 

regelmatig geïnspecteerd worden. Conformiteit met EN ISO 9001:2000, 7.5.3 wordt geacht te volstaan 

om aan de eisen van deze paragraaf te voldoen. 
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11.6 Personeel 

De verantwoordelijkheid en autoriteit van en de relaties tussen personeel dat taken beheert, uitvoert of 

verifieert die te maken hebben met productconformiteit, moeten worden vastgelegd. Dit geldt vooral 

voor personeel dat het initiatief moet nemen tot maatregelen om te voorkomen dat het product een 

afwijking vertoont of om een opgetreden afwijking te behandelen, en dat problemen met 

productconformiteit moet identificeren en registreren. Het personeel dat taken verricht die te maken 

hebben met productconformiteit, moet bekwaam zijn door aangepaste scholing, opleiding, 

vaardigheden en ervaring, waarvan registratie moet worden bijgehouden. Deze paragraaf is ook 

toepasselijk als sommige taken uitbesteed worden. 

11.7 Uitrusting 

Alle weeg-, meet- en beproevingsapparatuur die nodig is om conformiteit te bereiken of te bewijzen, 

moet worden gekalibreerd of geverifieerd en regelmatig worden geïnspecteerd volgens 

gedocumenteerde procedures, frequenties en criteria. Controle van bewakings- en meetinrichtingen 

moet plaatsvinden volgens het toepasselijke artikel van EN ISO 9001. 

11.7.1.1 OPMERKING 

De producent mag uitbestedingsovereenkomsten aangaan met een of meer organisaties of personen 

met de gepaste uitrusting en de nodige kennis van zaken om de vereiste taken uit te voeren, mits aan 

de bovenstaande paragraaf voldaan wordt. 

 

Alle uitrusting die in het fabricageproces wordt gebruikt, moet regelmatig worden geïnspecteerd en 

onderhouden, opdat gebruik, slijtage of defecten geen onregelmatigheden in het fabricageproces 

veroorzaken. 

 

Inspecties en onderhoud moeten worden uitgevoerd en geregistreerd volgens de schriftelijk 

vastgelegde procedures van de fabrikant en de registratie moet worden bijgehouden gedurende de 

periode die in de PCF-procedures van de fabrikant is bepaald. 

11.8 Ontwerpproces 

Het systeem van fabrieksproductiebeheersing moet de diverse fasen in het productontwerp 

documenteren, de controleprocedures vastleggen en voor alle fasen in het ontwerp de 

verantwoordelijke personen aanwijzen. 

 

Gedurende het ontwerpproces zelf moeten elke controle, het resultaat ervan en elke genomen 

corrigerende maatregel worden geregistreerd. Deze registratie moet voldoende gedetailleerd en 

nauwkeurig zijn om aan te tonen dat alle fasen van het ontwerp en alle controles met voldoening zijn 

uitgevoerd. Conformiteit met EN ISO 9001:2000, 7.3 wordt geacht te volstaan om aan de eisen van 

deze paragraaf te voldoen. 
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11.9 Grondstoffen en onderdelen 

De specificaties van alle inkomende grondstoffen en onderdelen moeten worden gedocumenteerd, 

evenals het inspectieprogramma om de conformiteit ervan te waarborgen. 

 

De grondstoffen en onderdelen moeten dezelfde prestatiekenmerken hebben als die welke voor de 

ITT zijn gebruikt. In het PCF-systeem moet de fabrikant procedures opnemen voor de verificatie van 

grondstoffen en onderdelen afkomstig van leveranciers met een minder streng PCF-systeem. Zo niet 

moet het inspectieprogramma worden verzwaard om dat niveau te halen. Als er onderdelen worden 

gebruikt die in bouwpakketten zijn geleverd, moet het niveau van het conformiteitsattest van de 

onderdelen minstens samenvallen met dat van het bouwpakket. Zo niet moet het inspectieprogramma 

worden verzwaard om dat niveau te halen. 

11.10 Controles en proeven tijdens de fabricage 

De fabrikant moet een productiecontrolesysteem volgens deze Europese norm hebben vastgelegd, 

gedocumenteerd en ingevoerd om de productie onder beheerste omstandigheden te plannen en uit te 

voeren. 

11.11 Behandeling, opslag en verpakking 

Zolang het product zich op de terreinen van de fabrikant bevindt, moet de fabrikant ervoor zorgen dat 

de verpakking beschadiging tijdens de behandeling en opslag voorkomt en dat het product blijft 

overeenstemmen met de toepasselijke technische specificatie. 

11.12 Kwaliteitsproeven op het eindproduct 

Het PCF systeem moet voorzien in kwaliteitsproeven op het eindproduct. 

11.12.1.1 OPMERKING 

Er wordt voorgesteld de jaarproductie te nemen voor de partijgrootte die in tabel 2 wordt aangegeven 

om de bemonsteringsfrequentie te bepalen. 

12 Taken voor de aangemelde certificatie-instantie 

De aangemelde certificatie-instantie heeft de verantwoordelijkheid voor de certificatiefuncties van: 

 De beoordeling van de prestaties, 

 De initiële inspectie van de fabriek en van de fabrieksproductiebeheersing, 

 De permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de fabrieksproductiebeheersing. 
 

Deze functies mogen door één of door meer dan één instelling worden uitgevoerd. De inspectiefunctie 

kan door een keuringsorganisme worden uitgevoerd. 
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13 Beoordeling van de prestaties 

13.1 Algemeen 

13.1.1 Inleiding 

Een initieel beoordeling van de prestaties van het bouwproduct is een volledige reeks proeven of 

andere procedures om de prestaties te bepalen van monsters die representatief zijn voor het 

betrokken type van product. 

 

Bij de eerste toepassing van deze norm op volledige verkeerstekens (inclusief steunpalen), 

verkeersborden (borden met beeldvlak), borden (zonder beeldvlak) en andere belangrijke onderdelen 

(retroreflecterende folies, steunpalen en armaturen), op verkeerszuilen met binnenverlichting en op 

reflectorpaaltjes en retroreflectoren, dit wil zeggen wanneer zij op de markt worden gebracht, moet 

een initieel beoordeling van de prestaties van het bouwproduct plaatsvinden om conformiteit met deze 

norm aan te tonen. Hetzelfde geldt: 

 bij de aanvang van de productie van een nieuw of een aangepast product; 

 bij de invoering van een nieuwe of aangepaste productiemethode. 

 

Bij initieel beoordeling van de prestaties van het bouwproduct die al volgens deze norm zijn beproefd, 

mag de beproeving in omvang worden beperkt: 

 als gebleken is dat de prestaties in vergelijking met de eerder beproefde producten niet gewijzigd 

zijn; 

 als bouwpakketonderdelen worden gebruikt waarvan de kenmerken al aan deze of andere 

technische voorschriften zijn getoetst; 

 volgens de regels voor productgroepen en/of direct of uitgebreid gebruik van proefresultaten. 

 

Deze kenmerken hoeven niet opnieuw te worden bepaald (zie echter EN 12899-4), mits de prestaties 

van de onderdelen of de methode waarmee zij werden bepaald dezelfde blijven en mits de fabrikanten 

of leveranciers van deze onderdelen een PCF-systeem hanteren dat hetzelfde niveau van vertouwen 

geeft als deze norm. 

13.1.1.1 OPMERKING 

Dit kan relevant zijn voor retroreflecterende folies, verkeersborden, steunpalen, 

bevestigingsonderdelen, enz. 

 

Bij elke wijziging van het product ten opzichte van het product waarop het ITT-onderzoek heeft 

plaatsgevonden, moet de fabrikant de invloed van de wijziging op de prestaties van het product 

inschatten. Als de prestaties van het gewijzigde product voor een of meer kenmerken waarschijnlijk 

lager zullen zijn, moet het product voor deze kenmerken een nieuwe ITT-onderzoek ondergaan. 
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De producten waaruit het te beproeven product, het monster of het referentiemonster wordt 

vervaardigd, moeten overeenstemmen met de technische documentatie en volgens de gebruikelijke 

methoden worden vervaardigd. 

 

Alle kenmerken die worden vermeld, moeten tijdens het initiële beoordeling van de prestaties van het 

bouwproduct worden bepaald, met de volgende uitzondering: 

 de afgifte van gevaarlijke stoffen mag indirect worden bepaald door het gehalte aan de betrokken 

stof te controleren. 

13.1.2 Gebruik van eerder verkregen gegevens 

Proeven die eerder al volgens de bepalingen van deze norm (zelfde kenmerken, 

beproevingsmethoden, werkwijze voor de monsterneming, systeem van conformiteitsattestering, enz.) 

op dezelfde vaste verkeersborden, verkeerszuilen met binnenverlichting, reflectorpaaltjes en 

retroreflectoren zijn uitgevoerd, mogen in aanmerking worden genomen. 

 

De technische beschrijving, inclusief tekening, moet voorgeschreven worden. 

13.1.3 Behandeling van berekende waarden en ontwerp 

Als de conformiteit met deze norm op berekeningen is gebaseerd, wordt de beoordeling van de 

prestaties van het bouwproduct beperkt tot verificatie van de gemaakte berekeningen en van de 

overeenstemming van de resulterende producten/bouwpakketten met de 

beschrijvingen/veronderstellingen uit het ontwerp en/of de berekeningen. Bijvoorbeeld, als de 

berekeningen van de weerstand tegen horizontale belastingen gebaseerd zijn op een veronderstelde 

materiaalkwaliteit en dito bevestigingselementen, dient bij de verificatie niet alleen de berekening zelf 

te worden gecontroleerd, maar ook te worden nagegaan of de juiste materiaalkwaliteit en 

bevestigingselementen zijn gebruikt. Soms vervaardigt een fabrikant producten naar een ontwerp 

en/of berekeningen van een derde partij; het ontwerp of de berekeningen zelf hoeft/hoeven dan niet te 

worden gecontroleerd, maar enkel de overeenkomstigheid van de producten met de in het ontwerp 

en/of de berekening gemaakte aannames. 

13.1.3.1 OPMERKING 

Dit kan zich voordoen bij een product dat door de klant ontworpen werd. 

13.1.4 Monsterneming 

Het initiële beoordeling van de prestaties van het bouwproduct moet worden verricht op monsters die 

representatief zijn voor de producten/onderdelen die voor dit onderzoek worden aangeboden. De 

afmetingen van de monsters moeten geschikt zijn voor de te gebruiken beproevingsapparatuur. 
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13.1.5 Beproevings- en conformiteitscriteria 

Het aantal te beproeven (of te beoordelen) producten/onderdelen moet met de voorschriften 

overeenstemmen. 

13.1.6 Registratie 

De resultaten van alle proeven voor typeonderzoeken moeten door de fabrikant worden geregistreerd 

en bijgehouden gedurende de langste van de volgende drie perioden: tien jaar na de datum waarop 

het product op de markt werd gebracht, de periode die in de PCF is bepaald of de duur van de 

fabrieksgarantie. 

13.2 Vaste verkeersborden en onderdelen 

13.2.1 Producten en componenten 

De fabrikant moet de te beproeven producten en/of monsters kiezen en het gepaste aantal hiervan 

leveren, volgens de aanwijzingen in de tabellen 1 en 2. Bij beoordeling van de prestaties van het 

bouwproduct door middel van berekeningen dient de fabrikant in plaats van te beproeven producten 

de relevante tekeningen, berekeningen en technische specificaties te bezorgen. 

13.2.2 Te beproeven producten en/of monsters voor vaste verkeersborden en onderdelen 

daarvan 

Tabel 1, Toepasselijke paragrafen en aantal te beproeven producten voor ITT-onderzoek 

Essentiële eis Kenmerk 

Toepasselijke 

paragrafen van EN 

12899-1:2007 

Aantal en aard van het 

te beproeven product 

voor de vermelde 

producten 

Ontwerp 
Doorboring van 

beeldvlakmateriaal 
7.1.5 Eén bord 

 Omranding 7.1.6 Eén bord 

Weerstand tegen 

horizontale belastingen

Vervorming van het bord

* 
5.4.1, 5.4.2 

Twee voor elk ontwerp 

van bevestigingselement 

en te beproeven bord *

 
Vervorming van 

steunpalen 
5.4.1, 5.4.2 

Twee steunpalen met 

het grootste bord uit de 

opgegeven productgroep

* 

Gedrag bij aanrijding 

door een voertuig 

Passieve veiligheid 

(indien nodig) 
6.3 EN 12767 

Visuele kenmerken 
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Verkeersborden met 

binnenverlichting 

Kleurcoördinaten bij 

daglicht en 

luminantiefactor, 

gemiddelde luminantie, 

luminantiecontrast en 

gelijkmatigheid van de 

luminantie 

7.3.1.3 

7.3.1.4 

7.3.1.5 

7.3.1.6 

Eén volledig 

verkeersbord met 

binnenverlichting, 

inclusief de elektrische 

uitrusting 

Verkeersborden met 

buitenverlichting 

Gemiddelde luminantie, 

gelijkmatigheid van de 

luminantie 

7.4.1.2 

7.4.1.3 

Eén bord en de 

aanstraalarmaturen, 

behalve bij verificatie 

door berekening 

Duurzaamheid    

 Corrosiebestendigheid 7.1.7 
Eén steunpaal en één 

bord ** 

* Bij onderzoek door fysische beproeving en niet door statische berekening. 

** Geldt niet voor alle systemen van oppervlakbescherming. 

 

Tabel 2, Toepasselijke paragrafen en aantal monsters en referentiemonsters voor ITT-onderzoek 

Essentiële eis Kenmerk 

Toepasselijke 

paragrafen van EN 

12899-1:2007 

Aantal en beschrijving 

van de monsters 

Gedrag bij inslag 

(beeldvlakmateriaal) 
Slagvastheid 4.1.2 

Twee identieke monsters 

voor elke combinatie van 

bord en te beproeven 

beeldvlakmateriaal, 

waarvan er één als 

referentiemonster moet 

dienen 

Visuele kenmerken 

Kleurcoördinaten bij 

daglicht en 

luminantiefactor 

 
Twee identieke monsters 

voor elke combinatie van 

kleur en 

beeldvlakconstructie, 

waarvan één voor 

beproeving en één als 

referentie. De visuele 

Beeldvlakmateriaal 4.1.1.3, 4.2 * 

Niet-retroreflecterende 

verkeersborden 
7.2.2.1.3 

Verkeersborden met 7.3.1.3 
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binnenverlichting kenmerken moeten 

worden beproefd vóór de 

duurzaamheidsproeven 

plaatsvinden. 

Retroreflectiecoëfficiënt 4.1.1.4, 4.2 * 

Duurzaamheid 
Versnelde verwering ** 4.1.1.5, 7.2.2.1.4 

 7.3.1.8 

* Het aantal monsters en referentiemonsters voor ITT-onderzoek van retroreflecterende materialen 

die gebruikmaken van microprismatechnologie is te vinden in de toepasselijke Europese Technische 

Goedkeuring (ETA). 

** Kunstmatige verwering wordt enkel beproefd als de fabrikant hiervoor gekozen heeft (zie Deel 1).

13.2.3 Identificatie 

Elk te beproeven product, monster en referentiemonster moet op de achterzijde van het bord worden 

voorzien van een etiket met tenminste de informatie die in tabel 3 wordt gevraagd. 

Tabel 3, Identificatie-etiket 

Fabrikant/leverancier 

Fabricagedatum 

Relevante klassen volgens EN 12899-1 

Identificatienummer 

Toepasselijke technische documentatie 

13.2.4 Specifieke eisen, Overeenkomstigheid met EN 12899-1. 

De kenmerken van de beproefde producten en/of monsters, vermeld in de tweede kolom van de 

tabellen 1 en 2, moeten worden getoetst aan de eisen van de toepasselijke paragrafen die in de derde 

kolom van de tabellen 1 en 2 zijn aangegeven, of moeten worden nagegaan door berekeningen te 

beoordelen. De fabrikant dient de te beproeven klasse of klassen op te geven. De resultaten van 

eerdere proeven mogen in aanmerking worden genomen. 

 

De proefresultaten moeten worden gerapporteerd met verwijzing naar de overeenkomstige technische 

klassen en waarden. 

 

De vervorming van verkeersborden en steunpalen moet afzonderlijk worden beproefd. Specifieke 

invloeden van de grond worden niet in aanmerking genomen. De uitbuiging van steunpalen moet 

afzonderlijk worden bepaald door middel van statische berekening of fysische beproeving. Onder 

verwijzing naar de klassen voor uitbuiging moeten in de technische documentatie voor elk formaat van 

steunpaal de maximale belastingen worden aangegeven. 
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De doorboring van het beeldvlakmateriaal, de omranding van de borden en de oppervlakbescherming 

tegen corrosie moeten visueel worden geïnspecteerd. 

 

De proeven op de monsters moeten in de hierna aangegeven volgorde worden uitgevoerd: 

 visuele kenmerken, beide monsters; 

 gedrag bij inslag, eerste monster; 

 duurzaamheid, tweede monster. 

13.2.4.1 OPMERKING 

De weerstand tegen horizontale belastingen wordt afzonderlijk beproefd. 

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 verkeerstekens 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 verkeerstekens te vervaardigen en te 

beproeven aan de criteria voldoet. 

14.1.1.1 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 dan twee dagen 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 verkeerstekens 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 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. 
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14.2.1.1 Richtlijnen 

 In het geval van een nieuw type van verkeerstekens 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 

certificatie-instantie 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 productiemateriaal 

De inspectie moet de geschiktheid beoordelen van het productiematerieel in verhouding tot het 

kwaliteitshandboek van de fabriek en met betrekking tot het verlenen van de capaciteit om aan de 

voorschriften van de relevante productnorm te voldoen. De volgende criteria moeten worden 

overwogen: 

 Materieel moet worden verstrekt dat geschikt is voor de productie van verkeerstekens 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 Permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de 

fabrieksproductiebeheersing 

15.1 De taken van de inspectie 

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 dat voor de fabrieksproductiebeheersing van 

verkeerstekens relevant is, gemeld is aan de aangemelde certificatie-instantie door de fabrikant 

binnen één maand na zijn implementatie. 

 

De inspectie moet verifiëren dat de fabrieksproductiebeheersing aan de voorschriften van EN 12899 

voldoet en volgens het kwaliteitshandboek van de fabriek wordt uitgevoerd. 

15.1.1.1 Richtlijnen 

 Het inspectieteam is normaal samengesteld uit één of twee personen, waarvan er minstens één 

technisch bekwaam is in productie en beproeving van verkeerstekens. De inspectie duurt normaal 

tussen één en twee dagen, afhankelijk van de ingewikkeldheid van de installatie en de omvang 

die door de fabrieksproductiebeheersing wordt behandeld.  

 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 levering 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 

hoofdobservaties 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. 

15.2 Frequentie van de inspecties 

De inspecties moeten normaal eenmaal per jaar uitgevoerd worden en de aangemelde certificatie-

instantie moet de fabrikant vooraf informeren wanneer een inspectie zal worden uitgevoerd. 

15.2.1.1 Richtlijnen 

Het keuringsorganisme, wanneer afgevaardigd door de certificatie-instelling, neemt een initiatief om 

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

 De aangemelde certificatie-instantie mag vragen, als het dit wenst, om in de verdeellijst van de 

gecontroleerde versies van het kwaliteitshandboek van de fabriek te worden opgenomen. 

Wanneer de aangemelde certificatie-instantie niet op de verdeellijst voorkomt, is het aangewezen 
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dat het om een bijgewerkt exemplaar van het kwaliteitshandboek van de fabriek vraagt vóór de 

datum van de inspectie. 

 Het interval tussen twee opeenvolgende bezoeken moet ongeveer 12 maanden bedragen; 

niettemin, moet in elke gecertificeerde fabriek eenmaal per kalenderjaar een inspectie worden 

uitgevoerd. 

15.3 Verslagen 

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

verzonden. De fabrikant moet, indien nodig, de aangemelde certificatie-instantie inlichten van om het 

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

van het verslag. 

 

De aangemelde certificatie-instantie moet dan een besluit nemen betreffende zijn definitieve 

beoordeling. 

15.3.1.1 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. 

 Binnen een termijn, die in het inspectierapport wordt gespecificeerd, moet de fabrikant de 

aangemelde certificatie-instantie schriftelijk informeren over de corrigerende acties die hij heeft 

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

16 Acties in het geval van non-conformiteit 

16.1 Acties die door de fabrikant moeten worden genomen 

De controle van niet-overeenstemmend verkeerstekens 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. 

16.1.1.1 Richtlijnen 

 In het geval van een non-conformiteit 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. 
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17 Betrokkene aspecten van de ISO 17021 norm 

17.1 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. 

17.2 Toepasbare clausules 

17.2.1 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. 

17.2.2 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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18 Vragenlijst betreffende FPC 

De vragen bevinden zich in de hieronder gereproduceerde Lijst. 

 

Vragen 

Voor welke product/productfamilie werd een 

FabrieksproductiebeheersingFabrieksproductiebeheersing en een eerste inspectie uitgevoerd? 

Veranderden de productiemethodes of de technische specificaties sinds de recentste permanente 

bewaking van de voormelde producten/productfamilie? 

Zo ja, paste de producent dienovereenkomstig de documentatie aan? 

Past de producent nog een kwaliteitsbeheersingssysteem toe volgens ISO 9000, 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 grondstoffen en/of voor de leveranciers gewijzigd? 

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 van het bouwproduct 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? 
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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 (intern betreffende 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, 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 verkeerstekens volgens de clausule 

“Markering” uit de norm goed aangebracht? 

Voert de FPC: 

de controle van alle geharmoniseerde eigenschappen 

de controle van de afmetingen 

de verificatie van de grondstoffen 

goed uit? 

Conclusie die door de aangemelde certificatie-instantie wordt gemaakt: 

Inschatting van de uitslagen, 

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

Voorstel voor toekomstige certificatie. 

19 Certificatieprocedure 

19.1 Fabrikanten die geen ISO-certificaat hebben 

19.1.1 Beoordeling van de prestaties van het bouwproduct door de aangemelde certificatie-

instantie 

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 weergeeft van de 

beoordeling van de prestaties van het bouwproduct op alle betrokken producten volgens de 

voorschriften van de technische specificatie en het onderhavige toepassingsreglement. Dit dossier 

moet dan door de zorgen van de aangemelde certificatie-instantie afgewerkt worden met de verdere 

informatie die door de norm wordt gevraagd. 
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19.1.2 Fabrieksproductiebeheersing door de fabrikant 

De fabrikant moet een fabrieksproductiebeheersing documenteren en de correcte toepassing ervan 

aan de aangemelde certificatie-instantie aantonen tijdens de initiële inspectie en de permanente 

bewaking. 

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

aangemelde certificatie-instantie 

De aangemelde certificatie-instantie 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 12899 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 van het bouwproduct 

deel te nemen.  

19.1.4 Permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de 

fabrieksproductiebeheersing door de aangemelde certificatie-instantie 

De aangemelde certificatie-instantie 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 norm EN 12899 volgt, 

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

19.2 Fabrikanten die reeds een ISO-certificaat hebben 

19.2.1 Beoordeling van de prestaties van het bouwproduct door de aangemelde certificatie-

instantie 

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 van het bouwproduct 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 certificatie-instantie afgewerkt worden met de verdere informatie 

die door de norm wordt gevraagd. 
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19.2.2 Fabrieksproductiebeheersing door de fabrikant 

In een certificatiedossier dat naar de aangemelde certificatie-instantie moet worden verzonden vóór 

de initiële inspectie, moet de fabrikant de kenmerken samenvatten van zijn fabrieksproductie die de 

voorschriften van EN 12899 volgt. Een exemplaar van het ISO 9000 certificaat zal worden bijgevoegd. 

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

aangemelde certificatie-instantie 

Voorafgaand aan de initiële inspectie moet de aangemelde certificatie-instantie het certificatiedossier 

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

het bouwproducten 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. 

19.2.4 Permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de 

fabrieksproductiebeheersing door de aangemelde certificatie-instantie 

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

moet de aangemelde certificatie-instantie het bijgewerkte certificatiedossier evalueren dat door de 

fabrikant werd opgemaakt met betrekking tot beoordeling van de prestaties van het bouwproducten 

fabrieksproductiebeheersing en moet zij de gevraagde nodige bijkomende informatie bekomen 

hebben. 

 

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

streven naar het visualiseren en het consolideren van zijn inhoud. 

20 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. 
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De fabrikant, die de certificatieprocedure wenst te beginnen, stuurt het behoorlijk ondertekende en 

goedgekeurde voorstel naar OCAB-OCBS terug. Het certificatieproces is dan begonnen. 
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21 Voorbeeld van CE-certificaat  

Een voorbeeld van verzonden certificaat wordt hieronder 

verduidelijkt.
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22 Bijlage 01, EXCEL bestand van verkiesbaarheid van een 

leverancier van producten 

Het formulier wordt samengevoegd met dit document. 

23 Historisch overzicht van de herzieningen 

23.1 Herzieningen 0, oprichting 

23.2 Herziening 1 

 Aanpassing aan CPR 

 Aanpassing van de technische eisen in overeenstemming met CPR 

 Aanpassing van het model van CE-certificaat 
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Omzendbrief EN 12899 


 


Geachte Dames en Heren, 


 


Als gevolg van een aanvraag van BELAC, vindt u bijgevoegd 


een kopie van de proefverslagen van AWV en SPW afhankelijk 


van de vervaardigde soorten borden met een toelating van 


gebruik van het betrokken Bestuur, zodat deze documenten 


geïntegreerd kunnen worden in uw dossier van eerste 


beoordeling volgens EN 12899 en CE-markering. Dit betekent 


dat deze borden als conform worden beschouwd. 


 


Deze proefverslagen betreffen niet de andere borden (grote 


borden bijvoorbeeld) die u gebruikt 


 


Wij bedanken u van tevoren om met deze mededeling zo 


spoedig mogelijk rekening te houden. 


 


Met vriendelijke groeten. 







AGENTSCHAP 
WEGEN & VERKEER 


Expertise Verkeer en Telematica 
Koning Albert II-Iaan 20 bus 4 
1000 BRUSSEL 


OCAB-OCBS 
Ravensteinstraat 4 
1000 Brussel T 025537801 


www.wegenenverkeer.be 


~~~ \ Vlaanderen 
,(\.: \ is Wegen en Verkeer 


\ 


uw bericht van uw kenmerk 


vragen naar/e-mail 
Sophie.devlieger@mow.vlaanderen.be 
SophieDe Vlieger 
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Betreft: CE-markering van de verkeersborden 


bijlagen 
1 
datum 
12/01/2017 


ITT van verkeersborden volgens het Standaardbestek 250 


Geachte heer Defourny, 


Op onze vraag werd door de Universiteit van Luik een verkeersteken 
(inclusief steun), dat gebruikt wordt als permanente signalisatie en dat 
beantwoordt aan de voorschriften van het Standaardbestek 250, getest. 


De proef werd gevraagd om de tijdelijke vervorming van een verkeersbord 
(met een diameter van 900 mm) na te gaan bij een windbelasting verdeeld 
over de volledige oppervlakte van het bord (dr. 5.4.1. van de NBN EN 
12899-1). 


Uit het beproevingsverslag (in bijlage) blijkt dat de tijdelijke vervorming 
gemiddeld 0,08 mm bedraagt (zie /lCas 2" - zonder veiligheidsfactor 
berekend), nadat een winddrukklasse, zoals vastgelegd in de PTV662 
(WL4 0,9 kN/m2), een vormfactor (1,2) en een windbelastingscoëfficiënt 
(0,56) werd toegepast. 


De resultaten beantwoorden aan de gekozen klasse voor de tijdelijke 
vervorming in de PTV 662 nl. TDB5 = 50 mm/m. 
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Jacques DEFOURNY

Approuvé



Jacques DEFOURNY

OCAB signe







Mogen wij u vragen dat de fabrikanten die dergelijke producten op de markt brengen, met dit laboverslag 
automatisch een bevestiging krijgen dat het resultaat van deze karakteristiek voldoet aan de eis voor 
België zoals bepaald in de PTV662? 


Dank bij voorbaat. 
'\ 


Met vriendelijke gr ) eten, 


'" ' ~~~ '\Vlaanderen 
,(~ is Wegen en Verkeer pagina 2 van 2 
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1 


Dans Ic cas "il les 
malé riaux n 'onl p:, s {,(.; 
prélcl'é,; par scs soins, 
Ic lahomloirc. n·accqllc 
alICUlI\) I\'spunsahililé 
conC('llInnl I'originc Iks 
malériaux. 11 ga l~lnlil 


scukmcnl l't'xaclillidc 
<ks résullals dcs cssais 
'I1I ' il a l'Ilh'lllés. La 
rcprodlldion II1t'lI1l' 
p:uticllc dil prl'scnl 
mppllIt c.sl slihonJonn~l' 
;', I"accord dil 
lahomluil\'. Saul' 
indic:lIion conlraire dil 
dieni, ks ':chaillillon, 
snul cOnSl"Yl'S au 
lahOialuire pl'ndalll six 
muis ~ pal1ir dc I'cn\"oi 
dil mppurt d"',ssais. 


Faculfé des SciCIlCCS Appliquécs / 
Déparlc/llCIlI d ' Archileclure, (,éologic, Enviro llllcmcnl &. COnSll1.lctiolls ArGEnCo 
GeMMe - Labot'al(/;re des !J1aléritlllx de CO"SI/'llCI;OIl 


Nombre de pages 


Nombre de photos 
5 
3 


Liège, Ie 22 décembre 2016 


RAPPORT D'ESSAIS - LMC/16/170 


Demandé par 


Pour Ie compte de 


Référence 


Nature du produit 


Provenanee 


Réception de la demande 


Réception des échantillons 


Essais demalldés 


Teclmicien 
responsabie des essais 


A.DARAS 


VLAAMSE OVERHEID - Expel·tise Verkeer en 
Telematica 
Koning Albert U-Laan 20 bus 4 
1000 BRUSSEL 


VLAAMSE OVERHEID - Expertise Verkeer cn 
Telematica 
Koning Albert U-Laan 20 bus 4 
1000 BRUSSEL 


D-EVT-20161O-1830 


Pa1l11eaU de signalisation 


VLAAMSE OVERHEID 


28/10/16 


09/11/16 - 22/11/16 


Détennination de la défonnation sou~ l'effet simulé 
du vent 


Responsabie 
technique 


F.MICHEL 


Directeur 
du 1aboratoire 


L.COURARD 


Ulli\'(,J"sité dc Lil'ge - t\rGEnCo - (;('~II\I(' 


Laboraluin' dl'S l\1alériattx dl' COIIslrnClioll 
Sari TilllIan ~ lliitilllclIl HS2 - rarkin~ 1'52 
1J-41l00 Liègc 1 - Bcll;iClttl' 
Tel. : 04/.166.37.99 Fnx : 04/.1M1.91.9R R-lIlnil : gCllIl\lc(i"iJttlg.nc.hl' 
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IO( 
Rapport d'essais LMC/ t (,/ 170 PaI:C 2 S ti l' 5 


Le LaboratoÏl'e des Matériaux de Constmction de l'Ulliversité de Liège a reçu : 
Ie 9 novembre 2016, un patmeau de signalisation de 91 cm de diamètre, 
Ie 22 novemhre 2016, un tube de soutien de 76 llun de diamètre et deux jeux de fixations 
nécessaires à l'assemhlage du panneau sur Ie tube. 


ESSAIS AREALISER 


1- Détermination de la déformation sous l' effet simulé du vent 


DESCRIPTION ET RESUL TATS DES ESSAIS 


Les résultats du présent rapport ne portent que sur les objets soumis à I' essai. 


l .. Détel'mination de la défol'matioll sous l'effet simulé du vent 


La déformation par rappOlt au support est détenninée SUl' base du mode opératoire du chapitre 5.4.4. 
de la norme NBN EN 12899-1 (2007) et du chapitre 8 du PTV n0622. 


Dispositif d'essai: 


- Le panneau est fixé au centre du tube et Ie tube est al1'imé à une base métallique, en position 
horizontale, afin d'empêcher tout mouvement de rotation du tube. (photo 1) ; 


- Une collerette est installée SUl' Ie pourtour du panneau; 
- Quatre capteurs de déplacement sont placés SUl' la circonférence du palmeau, aux deux 


extrémités du diamètre perpendiculaire à I'axe du tube (deux capteurs à chaque extrémité, voir 
photo 2); 


- Le sable est versé en plusieurs étapes, en l'étalant à partil' du centre vers les extrémités du 
panneau de manière à répartir uniformément la charge (photo 3). 


Conditions opél'atoil'es : 


Date des essais 
Surf ace du panneau 
Classe de pression du vent 
Facteur de forme 
Coefficient de la charge du vent 
Facteurs de sécurité 


Masse totale appliquée 


16/12/16 
6503 cm2 


WIA (0,9 kN/m2
) 


1,2 
0,56 
Cas nOl: 1,35 (PFA1) 
Cas n02 : 1 
Cas nOl: 54,1 kg 
Cas n02 : 40,1 kg 


Hier
bij


 w
ord


t b
ev


es
tig


d d
at 


de
 fa


bri
ka


nte
n d


ie 
de


rge
lijk


e p
rod


uc
ten


 op
 de


 m
ark


t b
ren


ge
n, 


met 
dit


 la
bo


ve
rsl


ag
 au


tom
ati


sc
h e


en
 be


ve
sti


gin
g k


rijg
en


 


da
t h


et 
res


ult
aa


t v
an


 de
ze


 ka
rak


ter
ist


iek
 


vo
ldo


et 
aa


n d
e e


is 
vo


or 
Belg


ië 


zo
als


 be
pa


ald
 in


 de
 PTV66


2.







IO( 
Rapport d ' cssais Li\ IC/16/170 Page:3 SUl" 5 


Résultats : 
Cas 1/0 1 (111=54,1 kg) " 


* Essai 1 


Déplacement [mm] 
Extl'émité 1 Extl'émité 2 


Capteul' A I Capteur B Capteul' C I Capteur D 
0,38 I 0,37 -0,07 I -0,08 


I Moycnne 0,15 


* Essai 2 


Déplacement [mm] 
Extrémité 1 Extl'émité 2 


Capteur A I Capteul' B Capteul' C I Capteul' D 
0,14 I 0,12 0,14 I 0,14 


I Moyenne 0,14 


Cas Il° 2611=40,1 kg) " 


* Essai 1 


Déplacemellt [l11m] 
Extrémité 1 Extrémité 2 


Captcul' A I Capteul' B Capteul' C I Captcul' D 
0,20 I 0,19 -0,03 I -0,05 


I Moyennc 0,08 


* Essai 2 


Déplacelllcnt [111111] 
Extl'émité 1 Extrélllité 2 


Captcur A I CaptclIl' B Captcul' C I Capteul' D 
0,09 I 0,10 0,01 I -0,03 


I Moyenne 0,04 
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PHOTOl 


PHOT02 
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PHOT03 
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Par Jacques DEFOURNY , 12:27, 29/05/2017
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Par la présente, il est attesté par l'OCAB que les fabricants (wallons et flamands) qui mettent sur le marché 
le type de produit G2000 tel qu'évoqué ci-dessous disposent automatiquement d'un résultat d'essai en 
laboratoire conforme aux exigences choisies par la Belgique, via la PTV 662.


Par Jacques DEFOURNY , 10:55, 20/12/2015


































Hints

		Each Page of this file is password protected "a" for safety against errors

		Major Topics of EN 1090-2 compatbile with CPR

		5.2 Identification and traceability



&"Arial,Gras"&12&F		&12&A


&"Arial,Gras"&11OCAB-OCBS		&8&D
&P/&N




Checklist

		Total number of products		40

		Total number of carbon steel products		35

		Total number of stainless steel products		5

		Carbon steels						min		max

		Number of harmonised standards		3		EXC		2		3

		Number of grades		3		Traceability		Partial		Full

		Remin		235		MPA

		Remax		355		MPA

		Check 1 to 5 steel grades with "CE-marked Steel FPC" sheet				3		OK

		Number of non-harmonised standards		1

		Number of grades		2

		Remin		190		MPA

		Remax		250		MPA

		Check 1 to 5 steel grades with "non CE-marked Steel FPC" sheet				2		OK





		Stainless steels						min		max

		Number of harmonised standards		1		EXC		3		3

		Number of grades		1		Traceability		Full		Full

		Remin		200		MPA

		Remax				MPA

		Check 1 to 5 steel grades with "CE-marked Steel FPC" sheet				1		OK

		Number of non-harmonised standards		1		Normally ZERO, if not, give details and reasons in your report

		Number of grades		1

		Remin		400		MPA

		Remax		450		MPA

		Check 1 to 5 steel grades with "non CE-marked Steel FPC" sheet				1		OK



&"Arial,Gras"&12&F		&12&A


&"Arial,Gras"&11OCAB-OCBS		&8&D
&P/&N




CE-marked Steel FPC 01

		Harmonised standard		hEN 10025-1

		Steel grade		S 355 ML

		Producer		ArcelorMittal

		Notifed Body		CE0769

		Found in NANDO?		yes		http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 						1

		Competent Body?		yes								1

		Product covered by a DoP		yes		enter the website address						1

		Valid DoP?		yes								1

		CE-marking available?		yes								1

		CE-marking correct and complete?										0



		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		still to be checked

		Producer		must		be warned!

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP

		Acceptance		Available and valid CE-marking



&"Arial,Gras"&12&F		&12&A


&"Arial,Gras"&11OCAB-OCBS		&8&D
&P/&N


http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

Non CE-marked Steel FPC 01

		Non Harmonised standard		EN 10305-3

		Steel grade		E190+CR2		EXC		2

		Producer		MARCEGAGLIA tube division

		Producer of CE-marked products?		yes		Example:		EN 102010-1				1

		Notifed Body		CE0474		

		Found in NANDO?		yes		http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 						1

		Competent Body?		yes								1

		ISO 9001		yes		http://www.tubes.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-welded-tubes/						1

		ISO/TS 16949		yes								1

		ISO/TS 29001		yes								1

		AD 2000-W0/PED		yes								1

		Type of inspection document?		2.2		According to standard recommendation						1

		Delivery note available?		yes								1

		Delivery note correct and complete?		yes								1

		

		 

		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		accepted

						

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP for other products* plus other qualification

		Acceptance		Available and valid delivery notes (including inspection document)

		*		If not available, the reasons are to be clearly described and two other legiblity facts are necessary



&"Arial,Gras"&12&F		&12&A


&"Arial,Gras"&11OCAB-OCBS		&8&D
&P/&N


http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/http://www.tubes.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-welded-tubes/

CE-marked Steel FPC 02

		Harmonised standard		hEN 10025-1

		Steel grade		S 355 ML

		Producer		ArcelorMittal

		Notifed Body		CE0769

		Found in NANDO?		yes		http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 						1

		Competent Body?		yes								1

		Product covered by a DoP		yes		enter the website address						1

		Valid DoP?		yes								1

		CE-marking available?		yes								1

		CE-marking correct and complete?										0



		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		still to be checked

		Producer		must		be warned!

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP

		Acceptance		Available and valid CE-marking



&"Arial,Gras"&12&F		&12&A


&"Arial,Gras"&11OCAB-OCBS		&8&D
&P/&N


http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

Non CE-marked Steel FPC 02

		Non Harmonised standard		EN 10305-3

		Steel grade		E190+CR2		EXC		2

		Producer		MARCEGAGLIA tube division

		Producer of CE-marked products?		yes		Example:		EN 102010-1				1

		Notifed Body		CE0474		

		Found in NANDO?		yes		http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 						1

		Competent Body?		yes								1

		ISO 9001		yes		enter the website address						1

		Enter another certification standard		yes								1

		Enter another certification standard		yes								1

		Enter another certification standard		yes								1

		Type of inspection document?		2.2		According to standard recommendation						1

		Delivery note available?		yes								1

		Delivery note correct and complete?		yes								1

		

		 

		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		accepted

						

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP for other products* plus other qualification

		Acceptance		Available and valid delivery notes (including inspection document)

		*		If not available, the reasons are to be clearly descrubed and two other legiblity facts are necesseary



&"Arial,Gras"&12&F		&12&A


&"Arial,Gras"&11OCAB-OCBS		&8&D
&P/&N


http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

CE-marked Steel FPC 03

		Harmonised standard		hEN 10025-1

		Steel grade		S 355 ML

		Producer		ArcelorMittal

		Notifed Body		CE0769

		Found in NANDO?		yes		http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 						1

		Competent Body?		yes								1

		Product covered by a DoP		yes		enter the website address						1

		Valid DoP?		yes								1

		CE-marking available?		yes								1

		CE-marking correct and complete?										0



		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		still to be checked

		Producer		must		be warned!

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP

		Acceptance		Available and valid CE-marking



&"Arial,Gras"&12&F		&12&A


&"Arial,Gras"&11OCAB-OCBS		&8&D
&P/&N


http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

CE-marked Steel FPC 04

		Harmonised standard		hEN 10025-1

		Steel grade		S 355 ML

		Producer		ArcelorMittal

		Notifed Body		CE0769

		Found in NANDO?		yes		http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 						1

		Competent Body?		yes								1

		Product covered by a DoP		yes		enter the website address						1

		Valid DoP?		yes								1

		CE-marking available?		yes								1

		CE-marking correct and complete?										0



		APPRAISAL

		Producer		is		eligible

		Producer		is		still to be checked

		Producer		must		be warned!

		Criteria of appraisal

		Eligibility		Valid CE-certificate and DoP

		Acceptance		Available and valid CE-marking



&"Arial,Gras"&12&F		&12&A


&"Arial,Gras"&11OCAB-OCBS		&8&D
&P/&N


http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

hEN Standards for steel

		Norm		SYYY		+		+		CE		Verzinken-Galvanisation

		EN 10025-2		S235		JR J0 J2		+N +AR [+M (long only)]		hEN 10025-1		Options! Class 1 2 3

				S275		JR J0 J2		+N +AR [+M (long only)]		hEN 10025-1

				S355		JR J0 J2 K2		+N +AR [+M (long only)]		hEN 10025-1

				S450		J0		+N +AR [+M (long only)]		hEN 10025-1

		EN 10025-3		S235		N NL				hEN 10025-1		Options! Class 1 2 3

				S275		N NL				hEN 10025-1

				S355		N NL				hEN 10025-1

				S460		N NL				hEN 10025-1

		EN 10025-4		S235		M ML				hEN 10025-1		Options! Class 1 2 3

				S275		M ML				hEN 10025-1

				S355		M ML				hEN 10025-1

				S460		M ML				hEN 10025-1

		EN 10025-5		S235		J0 J2		W WP		hEN 10025-1		NVT

				S355		J0 J2		WP		hEN 10025-1

				S355		J0 J2 K2		W		hEN 10025-1

		EN 10210-1		S235		JRH		!!! '+DC '+QT		hEN 10210-1		Options!

				S275		J0H J2H		!!! '+DC '+QT		hEN 10210-1

				S355		J0H J2H K2H		!!! '+DC '+QT		hEN 10210-1

				S275		NH NLH		!!! [QLH]		hEN 10210-1

				S355		NH NLH		!!! [QLH]		hEN 10210-1

				S420		NH NLH		!!! [QLH]		hEN 10210-1

				S460		NH NLH		!!! [QLH]		hEN 10210-1

		EN 10219-1		S235		JRH		!!! '+DC '+QT		hEN 10219-1		Options!

				S275		J0H J2H		!!! '+DC '+QT		hEN 10219-1

				S355		J0H J2H K2H		!!! '+DC '+QT		hEN 10219-1

				S275		NH NLH				hEN 10219-1

				S355		NH NLH				hEN 10219-1

				S460		NH NLH				hEN 10219-1

				S275		M ML				hEN 10219-1

				S355		M ML				hEN 10219-1

				S420		M ML				hEN 10219-1

				S460		M ML				hEN 10219-1

		EN 10255		S195T						hEN 10255		Options!

		EN 10088-4		Tables 1 to 16						Heat treatments, Cold working!

		EN 10088-5		Tables 2 to 20						Heat treatments, Cold working!
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