
CECE--markeringmarkering
enen

Vrijwillige CertificatieVrijwillige Certificatie

J. DEFOURNY, J. DEFOURNY, PP--HH. BESEM, . BESEM, JJ--JJ. POLEN, G. COOLS, P. MASSART. POLEN, G. COOLS, P. MASSART



““ConformiteitsbeoordelingConformiteitsbeoordeling””

Verwerven van zekerheid over de kwaliteit Verwerven van zekerheid over de kwaliteit 
en de geschiktheid van het geleverde en de geschiktheid van het geleverde 
product:product:
Directe bewijsvoeringDirecte bewijsvoering
CertificatieCertificatie



““ConformiteitsbeoordelingConformiteitsbeoordeling””

Directe bewijsvoering - KEURING
Interpretatie van de technische specificaties
Monsterneming
Proeven en Labo
Interpretatie van de resultaten
Beslissing ?
Kosten …



““ConformiteitsbeoordelingConformiteitsbeoordeling””

CERTIFICATIECERTIFICATIE
Onafgebroken proces 
Certificatieorganisme 
Controle-instelling 
Erkende laboratoria 
Gezamenlijke beslissing 
Inbegrepen kosten



Het BENORHet BENOR--merkmerk

Het Het BENORBENOR--merk is een gedeponeerd merk dat merk is een gedeponeerd merk dat 
eigendom is van het eigendom is van het NBNNBN. Het geeft aan dat een . Het geeft aan dat een 
product in overeenstemming is metproduct in overeenstemming is met

een Belgische normeen Belgische norm
of of 
door het NBN goedgekeurde typespecificatiesdoor het NBN goedgekeurde typespecificaties

PTVPTV



Het BENORHet BENOR--merkmerk

Dit is een handeling waarbij :Dit is een handeling waarbij :
de fabrikant (certificaathouder) de de fabrikant (certificaathouder) de 
overeenstemming van zijn product met de norm overeenstemming van zijn product met de norm 
waarborgt op basis van een interne waarborgt op basis van een interne 
fabriekscontrole, in het fabriekscontrole, in het BENORBENOR--jargonjargon "industri"industriëële le 
zelfcontrole" genoemd ;zelfcontrole" genoemd ;
een derde partij (certificatieeen derde partij (certificatie--instelling) op basis van instelling) op basis van 
een externe controle bevestigt dat er een voldoende een externe controle bevestigt dat er een voldoende 
mate van vertrouwen is dat de door de fabrikant mate van vertrouwen is dat de door de fabrikant 
verstrekte verklaring van overeenstemming verstrekte verklaring van overeenstemming 
gewettigd is.gewettigd is.



Het BENORHet BENOR--merkmerk

De toekenning van een machtiging tot De toekenning van een machtiging tot 
het gebruik van het het gebruik van het BENORBENOR--merkmerk is is 
vergezeld van de uitreiking van een vergezeld van de uitreiking van een 
BENORBENOR--certificaatcertificaat..



Het BENORHet BENOR--merkmerk



BENORBENOR

ConformiteitConformiteit
Belgische NormenBelgische Normen
–– Technische VoorschriftenTechnische Voorschriften

(Europese voorschriften)(Europese voorschriften)

Vrijwillige merkVrijwillige merk



CECE--markeringmarkering

Het vrije verkeer van goederen is een Het vrije verkeer van goederen is een 
centrale doelstelling van de interne centrale doelstelling van de interne 
Europese markt. Europese markt. 
De instrumenten die zijn ingesteld om dit De instrumenten die zijn ingesteld om dit 
doel te bereiken, zijn gericht doel te bereiken, zijn gericht 

op het voorkomen vanop het voorkomen van nieuwe handelsbelemmeringennieuwe handelsbelemmeringen,,
op op wederzijdse erkenningwederzijdse erkenning en en 
op op technische harmonisatietechnische harmonisatie..



CECE--markeringmarkering
Op producten die voldoen aan alle voorschriften uit de Op producten die voldoen aan alle voorschriften uit de 
toepasselijke richtlijnen inzake CEtoepasselijke richtlijnen inzake CE--markering, markering, moetmoet
deze markering ook worden aangebrachtdeze markering ook worden aangebracht..
De CEDe CE--markering vormt daarom met name een markering vormt daarom met name een 
aanwijzing dat de producten in overeenstemming zijn aanwijzing dat de producten in overeenstemming zijn 
met de met de essentiessentiëële eisenle eisen uit de toepasselijke uit de toepasselijke richtlijnenrichtlijnen
en dat de producten onderworpen zijn geweest aan en dat de producten onderworpen zijn geweest aan 
een in de richtlijnen een in de richtlijnen voorgeschrevenvoorgeschreven
conformiteitsbeoordelingsprocedureconformiteitsbeoordelingsprocedure..
De lidstaten zijn voorts verplichtDe lidstaten zijn voorts verplicht passende passende 
maatregelen te nemen teneinde de CEmaatregelen te nemen teneinde de CE--markering te markering te 
beschermen.beschermen.



BouwproductenrichtlijnBouwproductenrichtlijn
Het overeenstemmingsattestHet overeenstemmingsattest met demet de

technische Specificaties:technische Specificaties:

ConformiteitscontrolemethodenConformiteitscontrolemethoden

77 MethodenMethoden

Systemen van verklaring van overeenstemmingSystemen van verklaring van overeenstemming

66 SystemenSystemen



Systemen van verklaring van Systemen van verklaring van 
overeenstemmingovereenstemming

MethodenMethoden // SystemenSystemen 1+1+ 11 2+2+ 22 33 44
Typeonderzoek van het productTypeonderzoek van het product GIGI GIGI HeHe HeHe GIGI HeHe

Controles van monsters volgens een voorgeschreven Controles van monsters volgens een voorgeschreven 
programmaprogramma HeHe HeHe HeHe HeHe

Steekproefsgewijze controle (Steekproefsgewijze controle (auditaudit--testingtesting)) GIGI
Controle van monsters uit een leveringControle van monsters uit een levering

Productiecontrole in de fabriekProductiecontrole in de fabriek HeHe HeHe HeHe HeHe HeHe HeHe

Eerste inspectie van de Fabriek en CPFEerste inspectie van de Fabriek en CPF GIGI GIGI GIGI GIGI

Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van CPFCPF GIGI GIGI GIGI



De Selectie en de AanduidingDe Selectie en de Aanduiding van de van de 
Genotificeerde InstellingenGenotificeerde Instellingen

SelectiecriteriaSelectiecriteria
bepaald door de Europese Richtlijnbepaald door de Europese Richtlijn
Beschikbaarheid (personeel, uitrusting)Beschikbaarheid (personeel, uitrusting)
Technische bevoegdheid en integriteitTechnische bevoegdheid en integriteit
Onpartijdigheid (proeven, verslagen,Onpartijdigheid (proeven, verslagen,
certificaten)certificaten)
BeroepsgeheimBeroepsgeheim
VerantwoordelijkheidVerantwoordelijkheid
AanduidingAanduiding
Naleving van de voorwaardenNaleving van de voorwaarden
door de bevoegde instanties van dedoor de bevoegde instanties van de
Lidstaten.Lidstaten.



De CoDe Coöördinatiestructurenrdinatiestructuren

0101 BestanddeelBestanddeel
2121 BestanddelenBestanddelen
0202 BestanddelenBestanddelen
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RetroreflectieRetroreflectie,,
LuminantieLuminantie
WindbelastingWindbelasting
PuntbelastingPuntbelasting
VervormingenVervormingen

EN 12899-1, CE-markering



Aanvullende voorschriften:Aanvullende voorschriften:
BevestigingselementenBevestigingselementen
SteunenSteunen
Weerstand tegen corrosieWeerstand tegen corrosie
SokkelsSokkels
Fundamentele eis van verwisselbaarheidFundamentele eis van verwisselbaarheid

PTV, BENOR



Genotificeerd InstellingGenotificeerd Instelling
Lichtmasten  Lichtmasten  -- EN 40EN 40
Opleggers Opleggers -- EN 1337EN 1337
VoorspanstaalskitsVoorspanstaalskits –– ETAG 013ETAG 013
Bouwstaal Bouwstaal -- EN 10025EN 10025
Betonstaal Betonstaal -- EN 10080EN 10080
Voorspanstaal Voorspanstaal -- EN 10138EN 10138
Verticale Verkeersteken Verticale Verkeersteken –– EN 12899EN 12899



Genotificeerd Genotificeerd 
InstellingInstelling



Vlaamse Overheid, Departement Vlaamse Overheid, Departement 
Mobiliteit en Openbare WerkenMobiliteit en Openbare Werken
MinistMinistèère re WallonWallon de de l'Equipementl'Equipement et et 
des des TransportsTransports, , DirectionDirection ggéénnéérale des service rale des service 
techniquestechniques

INFRABELINFRABEL
SECOSECO

KeuringsinstellingenKeuringsinstellingen
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