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Producent:
De persoon of de 
organisatie die de wettelijke
verantwoordelijkheid heeft
het product op de markt te 
brengen.

De spelers
Genotificeerde instelling
1. Certification body, which means an impartial 

body, governmental or non-governmental, 
possessing the necessary competence and 
responsibility to carry out product conformity 
certification or FPC certification according to 
given rules of procedure and management; 

2. Inspection body, which means an impartial body 
having the organization, staffing, competence 
and integrity to perform according to specified 
criteria functions such as assessing, 
recommending for acceptance and subsequent 
audit of manufacturers' factory production 
control system 



De conformiteitsattestering

De producent verklaart dat zijn product in de termen van de 
norm beantwoordt aan de eisen van de opdrachtgever
= conformiteitsverklaring

1

De genotificeerde instelling stelt vast dat aan de voorwaarden 
voldaan is
= conformiteitscertificaat



Conformiteitsattest (AoC) niveau 1

Procedure:

Door de producent

1. Productiecontrole in het 
bedrijf (FPC)

2. Regelmatig en 
systematisch testen van 
stalen

Door de genotificeerde instelling

1. Initieel type test (ITT)

2. Certificatie van de FPC

3. Bewaking van de FPC

2De conformiteitsattestering

LoA



De conformiteitsattestering 3



De markering

EN 12899-1 Art. 9
Informatie duidelijk en duurzaam op het product aan te 
brengen door de producent:

• N° van de norm
• Prestatieklassen van het product
• jaar van vervaardiging
• Identificatie van de producent (naam, logo, …)
• Identificatie van het product

Indien de informatie niet op het product zelf kan 
aangebracht worden, moet zij worden verstrekt in de 
meegeleverde documentatie.



Productiecontrole in het bedrijf (FPC)

De FPC brengt alle operationele technieken en alle
metingen samen die de handhaving en de de bewaking van 
de conformiteit van het product met de technische
specificaties mogelijk maken.

De documentering moet een doorzicht bewijzen in de 
kwaliteitsbeheersing en het mogelijk maken het bereiken van 
de gevraagde produktkarakteristieken en de effectiviteit van 
het productiecontrolesysteem te controleren. 



Productiecontrole in het bedrijf (FPC)

EN 12899-4

De fabrikant moet een systeem voor productiecontrole in de 
fabriek (PCF) opzetten, documenteren en handhaven om te 
garanderen dat de op de markt gebrachte producten de 
opgegeven prestatiekenmerken vertonen.

Het FPC systeem zal bestaan uit geschreven procedures, 
regelmatige inspecties en testen om de inkomende
goederen, de componenten, de uitrustingen, het 
productieproces en het product te beheersen.

Het systeem wordt minstens eens per jaar herbekeken.
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door de producent



Het productiecontrolesysteem moet ten minste 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;
• de controle van de installaties, de uitrusting en het opgeleide 

personeel;
• het operationele onderhoud en de kalibratie van de 

fabricage-uitrusting.

Productiecontrole in het bedrijf (FPC)
2

door de producent



• Certificatie van de FPC
Initiële inspectie van het bedrijf en van het systeem

• Bewaking van de FPC
Continue bewaking en goedkeuring van het systeem

Productiecontrole in het bedrijf (FPC)
door de genotificeerde instelling



Initieel typeonderzoek (ITT)

De ITT is de volledige reeks proeven of andere procedures om 
de prestaties te bepalen van monsters die representatief zijn 
voor het betrokken type van product.

De ITT vormt de referentie voor de verklaarde performantie 
van het product.

De ITT wordt gevalideerd door het certificatie-organisme.

EN 12899-5
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Initieel typeonderzoek (ITT)

De ITT gebeurt op basis van:

• fysieke tests (Initial Type Testing)

• berekeningen (Initial Type Calculation)

EN 12899-5
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Initieel typeonderzoek (ITT)
• fysieke tests (Initial Type Testing)
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Initieel typeonderzoek (ITT)
• berekeningen 
(Initial Type Calculation)

CALCULATION SHEET FOR SIGNS ON SINGLE POST

1. CONSTRUCTION

Sign 1 Sign 2 Sign 3
Sign Rectangular Rectangular Circular
Sign width W (m) 0,00 0,80 0,00
Sign height H (m) 1,00 0,50 0,00
Height above ground A (m) 0,00 1,50 0,00
Sign surface excentricity SE (m) 0,00 0,00 0,00

Post
Material (steel, alu) Steel
Outer diameter Dp (mm) 51,00 mm
Wall thickness T (mm) 2,6 mm
Max lenght of support L (m) 2,00 m

Loads

Dp

T

Dp (mm) T (mm)
51,0 2,6
76,1 2,9
88,9 3,2
114,3 3,6
133,0 4,0

Standard T

http://nan.brrc.be/docs_public/other/en12899-1_calc_nl.xls
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ISO?

FPC kwaliteitsbeheersingssysteem .

EN 1289-4: « …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. »



=  Kwaliteitslabel?

De CE markering is geen kwaliteitslabel

De CE markering duidt enkel aan dat alle voorzorgen
genomen zijn om te beantwoorden aan de primaire eisen
van de bouwproductenrichtlijn (CPD)

Ess. req.



CE markering voor de onderdelen?

(grondstoffen, onderdelen, behandelingen, …)

Ja

zoniet: mee inwerken in het FPC systeem



Traceerbaarheid?
EN 12899-4 Art 4.5: 
De fabrikant moet gedocumenteerde procedures instellen voor unieke 
identificatie van elk product of elke partij.  

Men moet op elk ogenblik de oorsprong van elk element van 
het product kunnen terugvinden

CE Guidance Paper B:
In certain cases, for example for bulk products, a rigorous traceability is not 
possible. The … specifications should be realistically adapted ... (for) a 
traceability as complete as possible 

Bijvoorbeeld, geen loten grondstoffen mengen



Mijn machinepark naar de sloop?

JaNeen

maar mogelijks moeten bepaalde productiewijzen aangepast
worden.



Herstellingen?

Kan om het even wie herstellingen uitvoeren aan mijn
producten?

Ja, op voorwaarde dat na de herstelling bewezen wordt dat
het product opnieuw de oorspronkelijke performantie heeft.

Dit betekent dat « originele » onderdelen gebruikt werden en 
dat de performantie van het product hersteld en 
gegarandeerd is. Bijgevolg door iemand die het
conformiteitsattest kan voorleggen.



EN norm plus ….?

Zal het invoeren van de norm bijkomende technische eisen
meebrengen?

Alles hangt af van de opdrachtgever. Hij kan geen eisen
stellen die in tegenspraak zijn met de norm, maar voor het
overige is hij vrij.



Stappenplan

1. FPC

Kwaliteitsbeheersingssysteem

Minimum aan papier en een maximum aan doorzicht

2. Toeleveringen

Afspreken met toeleveranciers en onderaannemers

Neem de logistieke keten onder handen
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