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CE MARKERING VOLGENS EN 1090-1 
Uittreksel NEN-EN 1090-1 

 

Punten van CPD (89/106/EEG) 

CPD verlangt verklaring bij het product ten aanzien van zes fundamentele eisen aan 

bouwproducten (ER’s): 

1. Mechanische sterkte en stabiliteit 

2. Brandveiligheid 

3. Hygiëne, gezondheid en milieu 

4. Gebruiksveiligheid 

5. Geluidshinder 

6. Energiebesparing en warmtebehoud 

• Bij staal alleen de eerste 3 van toepassing 

Bij staal alleen bovenste drie van toepassing. 

 

Uiteindelijk is dit voor staal vertaald in de volgende te verklaren eigenschappen (prestatiekenmerken 

/ performance characteristics) : 

Fabricagekenmerken en Constructieve kenmerken (4.5) 

ER1 

1. Toleranties op vorm en afmetingen (4.2, 5.3) 

2. Lasbaarheid (4.3, 5.4) (CEV) 

3. Breuktaaiheid (4.4, 5.5) (CVN) 

4. Weerstand tegen stootbelasting (4.8, 5.10) = gelijk aan 3, niet apart vermeld 

5. Draagvermogen (4.5.2, 5.6) 

6. Vermoeiingsterkte (4.5.3, 5.6) 

ER2 

7. Brandwerendheid (4.5.4,5.7 ) 

8. Reactie op brand (4.6, 5.8) 

ER3 

9. Vrijkomen van cadmium en zijn verbindingen (4.7, 5.9) 

10. Radioactieve straling (4.7, 5.9) 

ER X 

11. Duurzaamheid (4.9, 5.11) 

 

Gewoonlijk voor gebouwen alleen de vetgedrukte. 

 

De fundamentele eigenschappen volgens EN 10025 (staalproducten) zijn (ter vergelijk) 

1. Toleranties op vorm en afmetingen 

2. Breukrek 

3. Treksterkte 

4. Vloeigrens 

5. sterkte tegen stootbelasting 

6. Lasbaarheid 

 



 

Tekst bouwbesluit 2003 
Artikel 1.8 

o 1. Het is verboden een bouwproduct in de handel te brengen, waarvoor 
overeenkomstig de richtlijn bouwproducten is vastgesteld dat het een CE-markering 
moet dragen, indien dat product: 

 a. niet zodanige eigenschappen bezit dat het bouwwerk waarin het is 
verwerkt, gemonteerd, toegepast of geïnstalleerd, kan voldoen aan de 
fundamentele voorschriften als bedoeld in artikel 3 van de richtlijn 
bouwproducten, of 

 b. niet is voorzien van de daarop betrekking hebbende CE-markering. 

Conformiteit toon je aan met: 

1. Aanvangstypebeproeving (6.2) 

2. Fabrieksproductiebeheersing (FPC) (6.3) 

a. Beheersing door onderdeelsspecificatie 

 

Aanvangstypebeproeving kent twee mogelijkheden: 

1. Aanvangstypeberekening (ITC) tbv vaststellen geschiktheid constructief ontwerp 

2. Aanvangstypebeproeving (ITT) tbv vaststellen geschiktheid fabricage 

 

ITT doe je als: 

1. Start nieuw onderdeel of nieuwe basisproducten 

2. Gewijzigde productiemethode die een kenmerk zou kunnen beïnvloeden 

3. Productie wordt gewijzigd in hogere uitvoeringsklasse  

 

Reduceren beoordeling als al beoordeling heeft plaatsgevonden mag als: 

1. Bewezen is dat kenmerken niet zijn beïnvloed 

2. Het in overeenstemming is met regels voor groepen of rechtstreekse uitgebreide geldigheid. 

 

Herbeoordelen van reeds verklaarde eigenschappen op basis van andere norm hoeft niet. Vgl 10052-

2. 

 

Aanvangstypebeproeving moet altijd tenzij: 

1. Reactie bij brand verklaard kan worden uit (controlling van) toegepaste basisproducten 

2. Vrijkomen van gevaarlijke stoffen door beheersen van samenstelling basisproducten 

3. Duurzaamheid door het voorschrijven van een juiste corrosiebescherming 

 

Aanvangstypeberekening mag worden gebruikt bij onderdelen met zelfde kenmerken. 

Bij wijziging in de constructieve prestatiekenmerken moet nieuwe  of aangepast typeberekening 

worden gemaakt. 

 

  



Fabrieksproductiebeheersing 

FPC 

1. Opzetten 

2. Documenteren 

3. Onderhouden 

 

Bestaan uit: 

1. Schriftelijke procedures 

2. Regelmatige keuringen en beproevigen 

3. Toepassen van de resultaten 

 

Bijlage B 

Fabrieksproductiebeheersing 

1. Aanvangskeuring, tabel B1 

2. Continu toezicht, tabel B2 

 

Intervallen continu toezicht 

EXC1 en EXC2: 1-2-3-3 

EXC3 en EXC4: 1-1-2-3-3 

Als er een jaar geen audit is moet de fabrikant een verklaring opsturen naar de NB dat er geen: 

 nieuwe of gewijzigde faciliteiten zijn 

 lascoördinator is gewisseld 

 nieuwe lasprocedures, gewijzigde moedermateriaalsoorten en bijbehorende WPQR’s zijn 

 nieuw equipment is voor zover het de verkaarde eigenschappen beinvloedt. 

 

Wat moet je doen om tot certificering van FPC te komen: 

1. Kwaliteitssysteem conform ISO 9001 

2. Kwaliteitssysteem lassen conform ISO 3834-2 (WQMS) 

3. Verantwoordelijk lascoördinator aanstellen met juiste competentie (RWC) 

 

FPC gaat voornamelijk over: 

1. Regelmatig onderhoud en kalibraties machines 

2. Frequente controles om de conformiteit van producten te  waarborgen 

3. Het managen van non-conforme producten 

Aktiviteiten 
FPC systemen 

A B C D 

Fabricage Ja Ja Ja Ja 

Ontwerp en berekening Nee Ja Nee Ja 

Lassen Nee Nee Ja Ja 

Verantwoordelijke lascoördinator Nee Nee Ja Ja 

 

A.  fabrikanten van gordingen, staalplaat etc 

B. Als A maar inclusief belastingstabellen etc 



C. Meeste constructiewerkplaatsen, ondanks dat ze deel van de (detail-)berekeningen doen 

D. Fabrikanten van speciale producten (raatliggers) en staalwerkcontractors die designwaarden 

willen verklaren. 

FPC Systeemvereisten: 

A. Personeel 

B. Equipment 

C. Proces van constructief ontwerp en berekenen 

D. Basisproducten gebruikt in de fabricage 

E. De onderdeelsspecificatie (werkplaatstekening) 

F. Productbeoordeling 

G. Non-conforme producten 

 

FPC kan worden opgedeeld in 3 delen: 

1. Beheersing van productie en, indien van toepassing ontwerp en berekening 

2. Beheersing van de laswerkzaamheden 

3. Competentie van de Verantwoordelijk Las Coördinator (RWC) 

 

Bijlage A onderdeelspecificatie (=werktekening 

Specifiek  

Onderdeelspecificatie te maken volgens bijlage A 

1. PPCS (door purchaser) 

2. MPCS (door manufacturer) 

Moet omvatten: 

1. Alle noodzakelijke informatie om onderdeel te kunnen maken 

2. Uitvoeringsklasse 

3. Keurings en beproevingsplan moet controleren en vastleggen dat onderdelen voldoen 

4. Opstellen aan de hand van de ontwerp en berekeningsinformatie 

 

CE markering 

1. ZA 3.2, Methode 1, verklaren materiaaleigenschappen en geometrische gegeven 

2. ZA 3.3, Methode 2, verklaren sterktewaarden volgens eurodes (2a) 

3. ZA 3.3, Methode 2, verklaren sterktewaarden volgens eurodes als je nog niet weet waar het 

onderdeel komt (2b) 

4. ZA 3.4, Methode 3a, verklaren overeenstemming met gegeven onderdeelspecificatie 

5. ZA 3.5, Methode 3b, verklaren sterktewaarden volgens opdracht van de koper. 

 

 

Bijlage A, onderdeelspecificatie 

1. Methode 1, geen berekeningen door fabrikant, specificatie door fabrikant 

2. Methode 2, specificatie door fabrikant, volgens productnorm/eurocodes 

3. Methode 3b, specificatie door fabrikant, volgens ontwerpresume 



4. Methode 3a, geen berekeningen door fabrikant 

 

PPCS:  

1. methode 3a 

MCPS: 

1. Methode 1: fabrikant verklaart geometrie en materiaaleigenschappen zodat iemand anders 

een berekening kan maken 

2. Methode 2: fabrikant verklaart geometrie en materiaaleigenschappen en constructieve 

eigenschappen die uit de(eurocode) berekening volgen. 

3. Methode 2b = zelfde als 2, maar nu als je niet weet waat hij komt, dus ook niet welke NB je 

moet gebruiken. 

4. Methode 3b = zelfde als 2 maar nu niet met eurocode maar met ontwerpresumé van klant 

 

Informatieve bijlage ZA geeft het verband tussen: 

1. Het FPC certificaat als verstrekt door de aangemelde instelling 

2. De conformiteitsverklaring van de fabrikant 

3. De CE markering van het onderdaal. 

 

CE merkteken bijvoorbeeld op de tekening. Onderdeel te identificeren met merknummer 

 

Traceability (naspeurbaarheid): 

 EXC1: niets 

 EXC2: controle van inkomende materialen, fysiek en naar documenten, markeren wanneer 

verschillende soorten en kwaliteiten in omloop zijn. 

 EXC3 en EXC4: controle van inkomende materialen, fysiek en naar documenten, markeren 

wanneer verschillende soorten en kwaliteiten in omloop zijn. Producten traceerbaar in alle 

stadia van binnenkomst tot oplevering. Traceerbaarheid naar batches of type, tenzij volledige 

naspeurbaarheid is voorgeschreven. 

 

 

  



 

Tabel A.1- Verklaring van de fabrikant van eigenschappen van constructieve onderdelen in 
relatie tot CE-markering, afhankelijk van de methode van verklaren volgens Guidance paper L. 

Activiteit 
Guidance paper L: 
 
Productvoorbeeld: 

Taken en leveringen van de fabrikant 

Methode 1 
ZA 3.2 

“willekeurige 
balk” 

Methode 2 
ZA 3.3 

“standaard 
gordingen, 

hoedliggers etc” 

Methode 3b 
ZA 3.5 

“bespoke 
(eenmalige) staal-

constructie” 

Methode 3a 
ZA 3.4 

“Werken in 
onderaanneming” 

Constructieve 
ontwerp 
berekeningen voor 
het onderdeel 

Geen 
 

Ja 
Gebaseerd op 
een eis om een 
productnorm te 
gebruiken die 
verwijst naar van 
toepassing zijnde 
delen van 
Eurocodes 
 
2b als je nog niet 
weet waar het 
komt 

Ja 
Gebaseerd op 
een eis om het 
ontwerpresumé 
van de koper of 
het ontwerp-
resumé van de 
fabrikant te 
gebruiken om te 
voldoen aan de 
opdracht van de 
klant 

Geen 
 

Basis voor de 
fabricage 

MPCS opt 1 
 

MPCS opt 2 MPCS opt 2 PPCS 

Verklaring van 
eigenschappen van 
het onderdeel 

Geometrische en 
materiaalinformati
e en alle andere 
informatie door 
anderen 
benodigd om de 
constructieve 
beoordeling en 
berekeningen te 
maken. 

Geleverde 
onderdelen 
moeten in 
overeenstemming 
met deze 
Europese norm, 
verwijzend naar 
van toepassing 
zijnde delen van 
Eurocodes, met 
weerstand(en) 
gegeven als 
karakteristieke 
waarde(n) of 
rekenwaarde(n) 

Geleverde 
onderdeel moet in 
overeenstemming 
zijn met de MCPS 
en naspeurbaar 
zijn naar de 
inkooporder 

Geleverd 
onderdeel moet in 
overeenstemming 
zijn met de PPCS 

 

Systeem van certificering van de conformiteit valt onder systeem 2+ van de de CPD bijlage III. 

Systeem 1: certificaat van NB dat product voldoet aan productnorm + eigenverklaring producent. 
Jaarlijkse beoordeling FPC. 

Systeem 1+ als 1 aangevuld met regelmatig onderzoek van product in extern laboratorium 

Systeem 2: éénmalige beoordeling van FPC door NB op overeenstemming met productnorm. 
Geen beoordeling van product in laboratorium 

Systeem 2+ als 2 aangevuld met regelmatige herbeoordeling (gebruikt voor staal 1090-1) 

Systeem 3: conformiteitsverklaring van producent, zonder NB. Eénmalig extern onderzoek van het 
product door aangewezen laboratorium (NB) 

Systeem 4: conformiteitsverklaring van producent, zonder NB. Eénmalig extern onderzoek van het 
product door producent 

 



  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

01234 
 
 
 

  
CE conformiteitsmarkering, bestaande 

uit het “CE” symbool gegeven in richtlijn 
93/68/EEC 

 
 
 
 

Registratienummer van de 
geaccrediteerde instelling 

 

  

   
Bijvoorbeeld BV, Postbus 21, NL 1050 

 
 

08 
 

 Naam of herkenningsteken en 
vestigingsadres van de fabrikant 

 
Laatste twee cijfers van het jaar waarin 

de markering is aangebracht 
   

01234-CPD-00234  Certificaatnummer 
   

   
   

EN 1090-1 
 

Gelaste stalen balk - M 346 
 

(1)Toleranties op geometrische gegevens: EN 1090-2. 
 
(2)Lasbaarheid: Staal S235J0 volgens EN 10025-2. 
 
(3)Breuktaaiheid: 27J bij 0oC. 
 
(8)Reactie op brand: Materiaal geclassificeerd: Klasse A1. 
 
(9)Vrijkomen van cadmium: NPD. 
 
(10)Radioactieve straling: NPD. 
 

 Nummer van Europese norm 
 

Omschrijving van het product 
 

en 
 

informatie over vastgelegde kenmerken 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(11)Duurzaamheid: Oppervlakte voorbehandeling volgens 
EN 1090-2, voorbehandelingsgraad P3. Oppervlak 
geschilderd volgens EN ISO 12944-5, S.1.09. 
 
Constructieve kenmerken: 
Ontwerp: NPD 
Fabricage: Volgens onderdeelspecificatie CS-034/2006, en 
EN 1090-2. Uitvoeringsklasse EXC2. 
 
 

  

Figuur ZA.1 – Voorbeeld van CE-markeringsinformatie van producteigenschappen door 

materiaaleigenschappen en geometrische gegevens (methode 1, staal) 

  



 
 

 
 
 
 
 

 
 

01234 
 
 
 

  
CE conformiteitsmarkering, bestaande 

uit het “CE” symbool gegeven in richtlijn 
93/68/EEC 

 
 
 
 

Registratienummer van de 
geaccrediteerde instelling 

 

  

   
Bijvoorbeeld BV, Postbus 21, NL 1050 

 
 

08 
 

 Naam of herkenningsteken en 
vestigingsadres van de fabrikant 

 
Laatste twee cijfers van het jaar waarin 

de markering is aangebracht 
   

01234-CPD-00234  Certificaatnummer 
   

   
   

EN 1090-1 
 

Gelaste aluminium balk - M 196 
 

(1)Toleranties op geometrische gegevens: EN 1090-3. 
 
(2)Lasbaarheid: EN AW-6082 T6 en EN AW – 5083 O volgens 
EN 1011-4 en EN 1999-1-1. 
 
(3)Breuktaaiheid: Niet vereist voor aluminium producten. 
 
(8)Reactie op brand: Materiaal geclassificeerd: Klasse A1 
 
(9)Vrijkomen van cadmium: NPD. 
 
(10)Radioactieve straling: NPD. 
 

 Nummer van Europese norm 
 

Omschrijving van het product 
 

en 
 

informatie over vastgelegde kenmerken 
 
 
 

 
 
 
 

 
(11)Duurzaamheid: niet voorzien van deklagen, NPD. 
 
Constructieve kenmerken: 
Ontwerp: NPD 
Fabricage: Volgens onderdeelspecificatie CS-A42/2006, en 
EN 1090-3. Uitvoeringsklasse EXC3. 
 
 

  

Figuur ZA.2 – Voorbeeld van CE-markeringsinformatie van product eigenschappen door 

materiaaleigenschappen en geometrische gegevens (methode 1 aluminium). 

  



 
 

 
 
 
 
 

 
01234 

 
 
 

  
CE conformiteitsmarkering, bestaande 

uit het “CE” symbool gegeven in richtlijn 
93/68/EEC 

 
 
 

Registratienummer van de 
geaccrediteerde instelling 

 

  

   
Bijvoorbeeld BV, Postbus 21, NL-1050 

 
 

08 
 

 Naam of herkenningsteken en 
vestigingsadres van de fabrikant 

 
Laatste twee cijfers van het jaar waarin 

de markering is aangebracht 
   

01234-CPD-00234  Certificaatnummer 
   

   
   

EN 1090-1 
 

Stalen vakwerken in het dak, toe te passen in de nieuwe 
bibliotheek in Berlijn – M 201  

 
(1)Toleranties op geometrische gegevens: EN 1090-2. 
 
(2)Lasbaarheid: Staal S235J0 volgens EN 10025-2. 
 
(3)Breuktaaiheid: 27J bij 0oC. 
 
(8)Reactie op brand: Materiaal geclassificeerd: Klasse A1. 
 
(9)Vrijkomen van cadmium: NPD. 
 
(10)Radioactieve straling: NPD. 
 

 Nummer van Europese norm 
 

Omschrijving van het product 
 

en 
 

informatie over vastgelegde kenmerken 
 
 
 

 
 
 
 

(11)Duurzaamheid: Oppervlaktevoorbehandeling volgens 
EN 1090-2, voorbehandelingsgraad P3. Oppervlak 
geschilderd volgens EN ISO 12944, zie onderdeelspecificatie 
voor details. 
 
Constructieve kenmerken: 
(5)Draagvermogen: Ontwerp volgens EN 1993-1, zie 
bijgaand ontwerpresumé en ontwerpberekeningen. NDP’s 
voor Duitsland gelden. Referentie: DC 102/3 
(6)Vermoeiingssterkte: NPD. 
(7)Brandweerstand: Berekende waarde R 30, zie DC 102/3 
Fabricage: Volgens onderdeelspecificatie CS-0016/2006, en 
EN 1090-2. EXC3. 
 
 

  

Figuur ZA.3 -Voorbeeld van CE-markeringsinformatie door sterktewaarden van het onderdeel 

(methode 2a, staal) 



 
 

 
 
 
 
 

 
01234 

 
 
 

  
CE conformiteitsmarkering, bestaande 

uit het “CE” symbool gegeven in richtlijn 
93/68/EEC 

 
 
 
 

Registratienummer van de 
geaccrediteerde instelling 

 

  

   
Bijvoorbeeld BV, Postbus 21, NL 1050 

 
 

08 
 

 Naam of herkenningsteken en 
vestigingsadres van de fabrikant 

 
Laatste twee cijfers van het jaar waarin 

de markering is aangebracht 
   

01234-CPD-00234  Certificaatnummer 
   

   
   

EN 1090-1 
 

Aluminium panelen, toe te passen in het „New National 
Theatre, Luxembourg City” - M 106 

 
(1)Toleranties op geometrische gegevens: EN 1090-3. 
 
(2)Lasbaarheid: EN AW-6082 T6 en EN AW – 5083 O volgens 
EN 1011-4 en EN 1999-1-1. 
 
(3)Breuktaaiheid: Niet vereist voor aluminium producten. 
 
(5)Draagvermogen: NPD 
 
(6)Vermoeiingssterkte: NPD 
 
(7)Brandweerstand: NPD 
 
(8)Reactie op brand: Materiaal geclassificeerd: Klasse A1 
 
(9)Vrijkomen van cadmium: NPD. 
 
(10)Radioactieve straling: NPD. 

 Nummer van Europese norm 
 

Omschrijving van het product 
 

en 
 

informatie over vastgelegde kenmerken 
 
 
 

 
 
 
 

 
(11)Duurzaamheid: niet van deklagen voorzien, NPD. 
 
Constructieve kenmerken: 
Ontwerp: beschikbaar gesteld door koper, doc. Ref. no. 123 
Fabricage: Volgens onderdeelspecificatie CS-M202, en EN 
1090-3. Uitvoeringsklasse EXC2. 
 

  

Figuur ZA.4 – Voorbeeld van CE-markeringsinformatie voor onderdelen gefabriceerd volgens een 

gegeven onderdeelspecificatie (methode 3a, aluminium) 



 
 

 
 
 
 
 

01234 
 
 
 

  
CE conformiteitsmarkering, bestaande 

uit het “CE” symbool gegeven in richtlijn 
93/68/EEC 

 
 

Registratienummer van de 
geaccrediteerde instelling 

 

  

   
Bijvoorbeeld BV, Postbus 21, NL-1050 

 
 

08 
 

 Naam of herkenningsteken en 
vestigingsadres van de fabrikant 

 
Laatste twee cijfers van het jaar waarin 

de markering is aangebracht 
   

01234-CPD-00234  Certificaatnummer 
   

   
   

EN 1090-1 
 

4 gelaste stalen balken voor brug Bergen – M 314  
 

(1)Toleranties op geometrische gegevens: EN 1090-2. 
 
(2)Lasbaarheid: Staal S235J0 volgens EN 10025-2. 
 
(3)Breuktaaiheid: 27Joule bij 0oC. 
 
(8)Reactie op brand: Materiaal geclassificeerd: Klasse A1. 
 
(9)Vrijkomen van cadmium: NPD. 
 
(10)Radioactieve straling: NPD. 
 

 Nummer van Europese norm 
 

Omschrijving van het product 
 

en 
 

informatie over vastgelegde kenmerken 
 
 
 

 
 
 
 

(11)Duurzaamheid: Oppervlakte voorbehandeling volgens 
EN 1090-2, voorbehandelingsgraad P3. Oppervlak 
geschilderd volgens EN ISO 12944, zie onderdeelspecificatie 
voor details. 
 
Constructieve kenmerken: 
(5)Draagvermogen: Ontwerp volgens NS 3472 en 
specificatie RW 302van de Spoorweg Wetgeving zie 
bijgaand ontwerpresumé en ontwerp berekeningen. DC 
501/06 
(6)Vermoeiingssterkte: RW 302. 
(7)Brandweerstand: NPD 
Fabricage: Volgens onderdeelspecificatie CS-506/2006, en 
EN 1090-2. EXC3. 
 
 

  

Figuur ZA.3 -Voorbeeld van CE-markeringsinformatie door sterktewaarden van het onderdeel, 

verklaard door de fabrikant, gebaseerd op de bestelling van de koper (methode 3b, staal). 


